Relatório
Anual
2010

S

UMÁRIO

ENSINO
EXTENSÃO
PESQUISA
APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO

...... Pg 5 à 13
...... Pg 14 à 17
......Pg 18 à 41
......Pg 42 à 44
...... Pg 45 à 47

PESQUISA

ENSINO

...... Pg 50 à 51

EXTENSÃO

...... Pg 52 à 60

PESQUISA

...... Pg 61 à 63

APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO

...... Pg 64 à 66
...... Pg X à XX

Pg 70 à 71

2

Relatório Anual – Edição 7, Janeiro de 2011.

E

DITORIAL

UM ANO NOTA MÁXIMA!
Dois mil e dez entrou para a história como o ano em que o Curso de
Psicologia da Faccat obteve seu reconhecimento junto ao Ministério da Educação.
Isto por si só já seria uma grande conquista. No entanto, como premiação pelo
esforço de toda uma comunidade acadêmica, composta por alunos, professores,
funcionários, direção e mantenedora, o Curso de Psicologia obteve conceito
máximo em todos os quesitos examinados in loco pela comissão de avaliação do
MEC! Este feito nunca antes alcançado pela IES representou um marco para a
Faccat, abrindo horizontes e indicando todo o potencial que esta instituição de
ensino possui para ser, cada vez mais, destaque na área de ensino superior no país.
Este relatório exemplifica como, a cada ano, o Curso de Psicologia busca
inovar as suas práticas de ensino, ampliando serviços e modernizando suas ações
educativas. Neste ano seguimos atualizando constantemente o acervo de nossa
biblioteca, consolidamos a prática de monitorias, sediamos eventos da categoria
(CRP), buscamos aperfeiçoar nossos processos relacionados com os estágios e
trabalhos de conclusão de curso. Além disso, realizamos a maior e melhor jornada
científica de Psicologia já organizada na Faccat, contando com um número
expressivamente maior de participantes e de convidados renomados
nacionalmente. Os serviços oferecidos pelo Cesep foram ampliados, o que
diversificou as atividades oferecidas à comunidade e aumentou o número de
pessoas atendidas. Na área da pesquisa, pode ser constatado um aumento
crescente de trabalhos apresentados em congressos, artigos e capítulos de livros
publicados, bem como atividades de extensão oferecidas à comunidade acadêmica
e da região. Por fim, faz-se importante destacar o aumento da participação de
nossos alunos nos grupos de pesquisa e em atividades externas, como congressos e
jornadas. Com auxílio do Niap, o Curso de Psicologia levou expressivo número de
alunos a eventos em Porto Alegre, Gramado e região. Não obstante, pela primeira
vez, um grupo de cerca de 20 alunos e professores fez uma viagem de avião para
acompanhar o maior congresso da área, na cidade de São Paulo.
Por tudo isso, 2010 foi um ano NOTA MÁXIMA, em que o Curso de
Psicologia da Faccat voou alto! Parabéns a todos pelo belo ano de trabalho!
Prof. Jefferson Krug
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corpo Docente
Profª. Ana Lúcia Cecconello, Médica Veterinária (UFRGS), Mestre em Ciências Biológicas –
Neurociências (UFRGS), Doutora em Ciências Biológicas - Neurociências (UFRGS).
Profª. Cármen Marilei Gomes, Bióloga (UFRGS), Mestre em Neurociências (UFGRS), Doutora em
Neurociências (UFRGS), Pós-Doutora em Fisiologia (USP).
Profª. Ceres Berger Faraco, Médica Veterinária (UFRGS), Mestre em Psicologia Social e da
Personalidade (PUCRS), Doutora em Psicologia (PUCRS).
Profª. Débora Staub Cano, Psicóloga (UNISC), Mestre em Psicologia (UFSC).
Prof. Giovanni Pergher, Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade
(PUCRS).
Prof. Jefferson Silva Krug, Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS), Doutorando
em Psicologia (UFRGS).
Prof. José Luis Puga, Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS).
Profª. Laíssa Eschiletti Prati, Psicóloga (UFRGS), Mestre em Psicologia Social e Institucional
(UFRGS), Doutora em Psicologia (UFRGS).
Profª. Maria Isabel Wendling, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade
(PUCRS).
Profª. Mariana Gonçalves Boeckel, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da
Personalidade (PUCRS), Doutoranda em Psicologia (PUCRS).
Profª. Paula Grazziotin Silveira, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da
Personalidade (PUCRS), Doutoranda em Psicologia (UFRGS).
Profª. Silvia Dutra Pinheiro, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).
Prof. Silvio Vasconcellos, Psicólogo (UNISINOS), Mestre em Ciências Criminais (PUCRS), Doutor
em Psicologia (UFRGS).
Profª. Simone Isabel Jung, Psicóloga (UNISINOS), Mestre em Psiquiatria (UFRGS), Doutoranda
em Psiquiatria (UFRGS).
Profª. Vanessa Beckenkamp Lopez, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).
Prof. Wilson Vieira Melo, Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS), Doutorando
em Psicologia (UFRGS).
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Avaliação do MEC
Entre os dias 19 e 22 de maio ocorreu a avaliação in loco do
Ministério da Educação, parte importante do processo de
reconhecimento do Curso de Psicologia. Durante este processo,
foram realizados encontros com o Corpo Docente, Acadêmicos,
Funcionários, além de visitações aos laboratórios, Serviço-escola e
demais componentes do Curso. Representando o verdadeiro
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela graduação, a
Comitiva do MEC atribuiu o grau máximo ao Curso de Psicologia
da Faccat.

Aulas Magnas
“Psicossomática no processo Saúde-Doença”
Em 1° de março, ocorreu a aula
inaugural do primeiro semestre letivo de
2010, contando com a palestrante Marisa
Campio Muller, Drª em Psicologia Clínica
pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. A profissional abordou a temática da
Psicossomática, área que seria contemplada
no
XVII
Congresso
Brasileiro
que
transcorreria em Gramado nos dias 29 de
abril a 2 de maio. Os acadêmicos
participantes da aula magna puderam
conhecer um pouco mais sobre aspectos
relacionados à psicossomática, seus sentidos
e significados, além das relações com a
qualidade de vida das pessoas.
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“Conceitos Fundamentais de Winnicott”
A aula magna do segundo
semestre teve como tema os Conceitos
Fundamentais de Winnicott e foi
ministrada pelo psicólogo Cleon Dos
Santos Cerezer (Psicólogo Clínico,
Especialista
em
Psicoterapias
Psicanalíticas de Crianças e Adolescentes;
Psicólogo Escolar e Educacional da
Secretaria Municipal de Educação de
Capão da Canoa). A temática central
abordou a questão do trauma psicológico,
explicitado através de um referencial
psicanalítico conceitos como apego,
holding, entre outros.

Avaliação do curso
Nos dias 03 e 10 de maio ocorreram as visitas da equipe da
Coordenação às turmas ingressantes, intermediárias e concluintes,
com intuito de consultar os acadêmicos acerca de suas impressões
sobre o Curso. Dentre as principais solicitações elencadas, houve a
identificação por parte dos alunos da necessidade de realizarem
terapia, sendo então orientados pelo Coordenador sobre esta
questão. Outro apontamento feito pelos estudantes diz respeito à
solicitação de mais disciplinas centradas na abordagem
psicanalítica, sendo então assinalado a composição de um Grupo de
Estudos para 2011 nesta área. Os acadêmicos das turmas
intermediárias trouxeram a sugestão de que os intensivos
contemplem disciplinas de início e meio de Curso, facilitando a
composição de grupos para cursarem as mesmas. Foi sugerido que
o Cesep funcione aos sábados pela manhã e à noite, adequando-se
ao perfil do alunado, que em sua maioria trabalha nos horários
disponibilizados pelo Serviço-escola.
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Reuniões de Colegiado de Curso
A primeira reunião de Colegiado de Curso, realizada no sábado 27 de março, teve caráter
preparatório para visita in loco da comitiva do MEC. Desta forma, os professores e a equipe da
Coordenação de Curso receberam explicitações da representante do setor de Recursos Humanos da
Faccat, Queli Faiffer e da representante do setor de Legislação e Normas, Sabrina de Farias Borba
Kiszner. Sabrina falou sobre a sistemática da visita do MEC e o papel de cada integrante da
Instituição durante o período de avaliação do Curso. Já a colega do setor de RH explicitou sobre a
questão da estruturação de um plano de carreira para os docentes e pormenorizou possíveis
dúvidas dos participantes do encontro.
Em outubro ocorreu reunião extraordinária do Colegiado com intuito de debater sobre a
prática de estágio junto aos locais de trabalho dos alunos. Por unanimidade ficou decidido pela
proibição da realização de estágio junto ao ambiente laboral dos acadêmicos.
Já em dezembro, no dia 04, ocorreu a segunda reunião de Colegiado, que abordou
temáticas como a sistemática de avaliação dos acadêmicos junto às disciplinas da graduação;
programações para estágios e trabalhos de conclusão 2011 e estruturação de reforma curricular.

Reuniões do Núcleo Docente Estruturante

Na reunião do NDE que transcorreu em 06 de janeiro, os docentes trocaram impressões
sobre a elaboração de relatórios dos Grupos de Pesquisa, objetivando prover maiores informações
sobre as produções dos Grupos junto à comunidade acadêmica. No encontro de 04 de dezembro, os
professores integrantes do Núcleo Estruturante trataram sobre aspectos relativos à avaliação do
MEC, reestruturação curricular e tópicos referentes à Agenda de Extensão para 2011, Trabalhos de
Conclusão, Estágios e outras atividades da graduação.

Atualização do Acervo da Biblioteca

Visando o constante aprimoramento dos serviços
disponibilizados aos alunos, a Coordenação do Curso manteve
durante o ano de 2010 atualização permanente de seu acervo
bibliográfico. Mais de uma centena de exemplares foram
adquiridos, com intuito de fomentar a leitura, produção de
conhecimento e enriquecimento da prática de nossos futuros
psicólogos.
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Visitas Técnicas
“Centro de Reabilitação AACD”
No dia 11 de maio de 2010, a turma da disciplina de
Psicomotricidade, acompanhada pela Profª. Maria Isabel Wendling,
visitou o Centro de Reabilitação da AACD-RS em Porto Alegre. Na
oportunidade, aos acadêmicos tiveram contato com a aplicabilidade
de elementos teóricos vistos na disciplina, assim como
acompanharam o trabalho desenvolvido junto aos pacientes que
estão realizando tratamento no centro de reabilitação. Os
acadêmicos da Faccat também assistiram a um vídeo institucional,
à explanação da coordenadora do setor de Psicologia da AACD,
que salientou como ocorrem os atendimentos e como é realizado o
trabalho em equipe interdisciplinar, assim como da importância do
psicólogo no local. Os alunos foram também recebidos pela
coordenadora do voluntariado da instituição que prestou maiores
informações sobre o trabalho voluntário e sua importância na
comunidade.

Atividades de Monitoria
Dois editais de monitoria foram oferecidos no primeiro
semestre letivo de 2010, para as disciplinas de Redação de Projetos
Científicos e Estatística II. Selecionados para acompanhar os colegas
nas atividades de monitoria destas disciplinas, os acadêmicos
Natália Debarba e Roberto Pacheco realizaram atendimentos
durante o período letivo. Os acadêmicos cursantes das disciplinas
de Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão também
puderam usufruir dos serviços de Monitoria, no que concerne as
normas técnicas para trabalhos científicos.
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Eventos
“Pré Congresso Nacional de Psicologia”
No sábado 13 de março, as Faculdades
Integradas de Taquara sediaram o Pré-Congresso
Nacional de Psicologia. A atividade representou a
etapa inicial do VII CNP - Congresso Nacional da
Psicologia que ocorreria em Brasília, no qual seriam
estabelecidas as diretrizes e ações políticas que devem
ser priorizadas pelos Conselhos de Psicologia. O
evento foi um momento significativo para reunião de
psicólogos e estudantes de psicologia da região, que
além de se conhecerem, puderam trocar idéias,
participando da elaboração de teses que foram
encaminhadas para o congresso de abrangência
nacional. As teses compreenderam as seguintes
temáticas: Precarização e fragilização dos vínculos de
trabalho do psicólogo nas políticas públicas;
Legislação para contratação e atuação do psicólogo no
campo da educação; Dificuldade da manutenção da
qualidade do exercício profissional na atuação em
políticas públicas; Interferência do poder judiciário no
trabalho do psicólogo vinculado ao serviço público;
Adequação dos conteúdos das provas dos concursos
públicos com relação à realidade do trabalho e com a
função prevista ao psicólogo; Aproximação da
formação com o campo das políticas públicas; e
Aproximação do Sistema Conselhos com a categoria.
Foi também aprovada uma Moção de Repúdio ao Ato
Médico. O Pré-Congresso foi organizado pelo
Conselho Regional de Psicologia (CRP), em parceria
com a Coordenação do Curso de Psicologia.
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Aconselhamentos
“Aconselhamento Curricular”
Nos períodos de maio a junho e de novembro a dezembro de 2010, ocorreram os
aconselhamentos curriculares e para estágios do Curso de Psicologia. A sistemática envolveu cerca
de 200 acadêmicos e assinalou a preocupação dos alunos no planejamento de sua trajetória
acadêmica.

“Aconselhamento para Estágios e TCC”
Os aconselhamentos para planejamento da realização de estágios e Trabalhos de Conclusão
de Curso ao longo do próximo ano ocorreram nos meses de outubro e novembro, com relevante
busca dos acadêmicos por este tipo de orientação.

“Reunião para os Trabalhos de Conclusão”
Em 11 de novembro foi realizada Reunião Preparatória para os Trabalhos de Conclusão de
Curso que serão desenvolvidos ao longo de 2011. Neste encontro, a coordenadora dos TCCs,
juntamente com o Coordenador de Curso, explicitaram aos acadêmicos a sistemática de
funcionamento deste período da formação, salientando aspectos relativos à orientação, linhas de
estudo, entre outros tópicos importantes como cuidados éticos em pesquisa.
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Trabalhos de conclusão de curso - TCC
“Encontro geral de TCCs”
No dia 10 de abril ocorreu o 1º Encontro Geral de TCC, organizado pelo Coordenador Geral
de TCC da Faccat, prof. Sérgio Antonio Nikolay, com o intuito de reunir todos os alunos da
instituição matriculados na disciplina Trabalho de Conclusão e oferecer, num primeiro momento,
orientações preliminares sobre os instrumentos que a Faccat disponibiliza online para consulta do
aluno. Além dos alunos, estavam presentes os coordenadores de curso, os Coordenadores das
atividades de Trabalho de Conclusão de cada curso, e o Diretor-Geral da Faccat, prof. Delmar
Backes que, juntamente com o prof. Sérgio Nikolay, encarregou-se da abertura do encontro,
proferindo algumas palavras de boas-vindas aos alunos do TCC. Na sequência, procedeu-se ao
sorteio ddos grupos de cursos de formandos e das datas de formatura e, por fim, a prof. Dra.
Janaína Gomes coordenou uma atividade motivacional com os presentes, a partir da experiência de
alunos que já fizeram seu trabalho de conclusão e foram convidados para contar sua experiência de
elaboração e de ingresso no mercado de trabalho a partir do estudo desenvolvido. Entre estes
estava a egressa do Curso de Psicologia, psic. Fernanda Ritter, a qual explanou acerca do seu estudo
sobre o abuso sexual na infância e na adolescência, buscando identificar os fatores de risco
presentes nos casos registrados no município de Igrejinha/RS. A psicóloga convidada contou que
sua entrada no mercado de trabalho está acontecendo a partir dos resultados do trabalho de
conclusão, os quais apresentará no próximo mês às escolas e aos conselheiros tutelares do próprio
município.

“Bancas de pré qualificação”
Durante os dias 07 e 08 de julho transcorreram as bancas de pré-qualificação dos Trabalhos
de Conclusão de Curso. Na ocasião, foram submetidos à apreciação das bancas examinadoras 32
projetos de pesquisa dos acadêmicos de Psicologia.
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“Bancas finais”
Dentre as produções resultantes de Trabalho de Conclusão desenvolvidas pelos acadêmicos de
Psicologia no corrente ano letivo, diversos estudos de extrema relevância para compreensão do
contexto de atuação profissional e proposições interessantes de intervenção foram foco de análise.
A seguir a relação dos temas e seus autores:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Acad. Aline Daniele Colombo – “Influência da terapia mediada por cães para o desenvolvimento de empatia em crianças
institucionalizadas”
Acad. Aline da Silva Canani – “Apego entre casais sem filhos e seus animais de companhia”
Acad. Anderson da Silva Greff – “A atuação do ministério público em denúncias de abuso sexual”
Acad. Aricelli Natus Colissi – “Pais de filhos com deficiência mental: sentimentos, vivências e desafios perante a
sociedade”
Acad. Camila Caetano da Silva - “Luto infantil: o trabalho dos professores com alunos enlutados”
Acad. Camila da Silva Genari – “Quando ao amor acaba e as dívidas se iniciam: Aspectos da separação conjugal”
Acad. Camila Santos de Oliveira – “A formação da identidade conjugal de um jovem casal”
Acad. Carla Andréa Altenhofer Tergolina - “Perfil psicossocial dos usuários do Caps de Parobé/RS”
Acad. Cristiane Félix da Silva – “A transmissão transgeracional e o adoecimento psíquico familiar”
Acad. Daniela Cristina Muller – “O impacto no psiquismo materno pelo nascimento de um bebê portador de Síndrome
de Down”
Acad. Evelin Lazaretti – “O processo de sucessão em uma empresa familiar: expectativas e desdobramentos”
Acad. Fernanda Elis Matte – “A percepção de autoeficácia em alunos com dificuldades de aprendizagem”
Acad. Flávio Luís Silva de Oliveira – “Comportamento agressivo na gestação”
Acad. Gabriel Feiten – “A influência do esporte sobre as Habilidades Sociais de cadeirantes”
Acad. Hellen Christina Michaelsen Borges – “O impacto do transtono autista na vida das mães dos portadores”
Acad. Jaqueline de Jesus – “Sintomas emocionais e a institucionalização de idosos”
Acad. Kamêni Iung Rolim – “Idealização ou direito? Percepções de família para adolescentes em situação de
abrigamento”
Acad. Natália Debarba – “Indicadores utilizados por psicólogos de orientação psicanalítica para avaliação de crianças
através da entrevista lúdica”
Acad. Osvaldo Amorim – “Representação social de professores do ensino fundamental séries iniciais e finais e ensino
médio sobre o aluno problema”
Acad. Raquel Córdova Alves – “O uso de cigarro por profissionais da área da saúde”
Acad. Rosa Teresinha Boufleur Kreuz – “Aposentadoria: Repercussões psicossociais em bancários”
Acad. Rosângela Scurssel – “Dependência química: causas de recaídas na percepção do dependente químico”
Acad. Rosecler Maria Finger – “Qualidade de vida e velhice: recursos para melhorar a qualidade de vida na velhice”
Acad. Sara Matte Lucena – “Estresse, ansiedade e a personalidade de atletas de alto rendimento: um estudo de caso”
Acad. Sinara Tatiane Cardoso – “Portadores de necessidades especiais frente ao abandono materno na primeira infância”
Acad. Tatiana Dias Lawrenz – “Justiça restaurativa: perspectiva de diretores de escolas públicas”
Acad. Tatiane Incerti dos Santos – “Convivendo com o ser diferente: concepções e vivências do cuidador de portadores de
esquizofrenia sobre a doença”
Acad. Vanessa Coelho da Silva – “O manejo da contratransferência no contexto clínico”
Acad. Venilce Santos Oliveira – “Efetividade da técnica relaxamento respiratório (RR) na redução dos sintomas de
ansiedade: possível recurso para auxiliar no manejo do craving/fissura em dependentes de crack”
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Mostra de Estágios
No dia 20 de outubro ocorreu a segunda
edição da Mostra de Estágios do Curso de Psicologia,
no Auditório da Instituição. Na oportunidade, os
acadêmicos expuseram suas vivências junto aos locais
de estágio com intuito de familiarizar todos os
graduandos do Curso com a sistemática dos estágios
Básicos e Profissionais.

Formatura da Terceira Turma de Psicólogos
Em 11 de dezembro de 2010 uma nova turma
de psicólogos da Faccat adentrou o mercado de
trabalho, abrilhantando os campos de intervenção da
Região. Os acadêmicos que colaram grau em 2010
foram: Aline da Silva Canani, Aline Daniele Colombo,
Anderson da Silva Greff, Camila da Silva Genari, Camila
Santos de Oliveira, Carla Andréa Altenhofer Tergolina,
Cristiane Felix da Silva, Daniela Cristina Muller, Evelin
Lazaretti, Flávio Luís Silva de Oliveira, Gabriel Feiten,
Isabel Martini, Jaqueline de Jesus, Josineia dos Santos de
Lemos Vasconcellos, Karla Rafaela Haack, Michele
Fernanda Haack , Natália Debarba, Priscila Pereira
Schüler, Raquel Córdova Alves, Rossana Andriola Pereira,
Sara Matte Lucena, Sinara Tatiane Cardoso, Tatiane
Incerte dos Santos, Vanessa Coelho da Silva e Venilce
Rosa dos Santos.

ENSINO13
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Jornada Científica
Na semana de 23 a 27 de agosto transcorreu a Jornada Bianual
do Curso de Psicologia, tendo como temática central “Identidade
adolescente: vulner(h)abilidades e intervenções”. A grade de
programação contou com a conferência de abertura “Desenvolvimento
Moral na Adolescência Hoje”, ministrada pelo psicólogo Yves de La
Taille (Dr. em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano e
professor da USP). Também ocorreram vários workshops e
apresentação de trabalhos dos alunos e professores. Os trabalhos
destaque selecionados durante a realização da 4ª Jornada Científica de
Psicologia foram:
Melhor pôster: Adolescência e drogas: a realidade dos adolescentes
participantes do programa EBA (autores: Psic. Vanessa Martmitt; Profª
Drª Laissa Eschiletti Prati)
Melhores Temas Livres:
- Sala E 201 - Jovens psicopatas ou apenas adolescentes privados de
liberdade? (Acad. Roberta Salvador Silva e prof. Dr. Silvio
Vasconcellos);
- Sala E 202 - Critérios utilizados por psicólogos de orientação
psicanalítica para avaliação de crianças através da entrevista lúdica.
(Acad. Natália Debarba; prof. Me. Jefferson Krug)
- Sala E 203 - Avaliando as dificuldades de aprendizagem na infância:
relato de um processo psicodiagnóstico. (Acad. Camila Oliveira; prof.
Me. Jefferson Krug)
- Sala E 204 - Relato de experiência do Programa Identidade:
intervenção comunitária com adolescentes. (Acad. Karla Rafaela
Haack, Isabel Martini Zonta, Josinéia Vasconcellos e Profª Drª Laíssa
Eschiletti Prati)
- Sala E 205 - Construção de um projeto de consultoria no Centro de
Serviços em Psicologia (CESEP) da FACCAT. (Acad. André Fischborn,
Magnus Rodrigues dos Santos, Paulo Rogério Fernandes e profª Drª
Laíssa Eschiletti Prati).
O fechamento da Jornada foi conduzido pelo psicólogo Adolfo
Pizzinato (Doutor em Psicologia da Educação pela Universidad
Autônoma de Barcelona, Espanha) e teve como tema “Intervenção
Comunitária na Infância e na Adolescência”. Além disso, em
comemoração ao Dia do Psicólogo, transcorrido no último dia da
Jornada, o NIAP organizou a Festa Universitária que contou com
expressiva participação de alunos, professores e comunidade em geral.
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Orientação Profissional na Comunidade
O Curso de Psicologia realizou durante o ano
letivo de 2010 algumas iniciativas de orientação
profissional junto à comunidade regional. Dentre as
participações da Psicologia da Faccat, tivemos, no
sábado 29 de maio, atividades de Orientação
Profissional no evento comunitário realizado na
Praça Dona Luíza, na cidade de Igrejinha. Os
acadêmicos interessados em participar da atividade
receberam capacitação para realização da orientação
através do instrumento Profissiogame.
Em outubro, a cidade de Três Coroas recebeu
a comitiva do Curso de Psicologia, realizando
atividade lúdica Profissiogame junto aos jovens da
região, difundindo conhecimentos sobre as áreas de
trabalho e habilidades/conhecimentos envolvidos
em cada uma delas.

Curso “Transtorno de Humor Bipolar”
Nos dias 8 e 15 de maio de 2010 ocorreu o Curso de
extensão sobre Transtorno de Humor Bipolar: Diagnóstico
e Tratamento, ministrado pelo Psiquiatra Me. em
Psiquiatria Fernando Schneider. Na atividade, foram
explicitados aspectos relativos à patologia, como etiologia,
fatores de risco e grupos específicos (crianças, idosos e
gestantes), além de aporte sobre o tratamento dispensado
nos casos de transtorno afetivo bipolar.
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Curso “Abuso Sexual contra crianças e
adolescentes: aspectos conceituais e
intervenção Psicológica”
A psicóloga e coordenadora do Centro de Estudos
Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua de Novo Hamburgo
(CEP Rua), Luisa Habigzang, ministrou o curso de extensão sobre a
temática do Abuso Sexual contra crianças e jovens no dia 16 de
outubro. Dentre os aspectos abordados, Luisa apresentou
documentário sobre a temática, trazendo ainda passagens de sua
tese de doutorado acerca da eficácia da Grupoterapia Cognitivo
Comportamental como forma de intervenção nestes casos.

Semaneca
A assistente da Coordenação de Curso, psicóloga Camila
Lahm, participou da III Semaneca de Taquara, evento alusivo aos
20 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
apresentando seu projeto Patrulheiros da Solidariedade,
desenvolvido junto à escola onde atua como vice-diretora. O
projeto objetiva promover a mobilização da comunidade escolar
reconhecendo a escola como espaço relacional, cultivando bons
valores, hábitos saudáveis, convivência harmoniosa, através do
exercício de ética e cidadania.
Os Patrulheiros recebem missões (tarefas) de cunho
educativo que fomentam aspectos como: resolução de conflitos,
cidadania, saúde, meio ambiente, direitos e deveres, entre outros. A
iniciativa prevê ainda a realização de rodas de conversa em sala de
aula (Mini Assembléias) nas quais as situações do cotidiano escolar
são debatidas. Desta forma, a escola fornece um novo modelo de
referência para “como se relacionar”, subsidiado pelas situações do
dia a dia e balizado pelas ações de caráter educativo. Assim, as
demandas da escola oportunizam ensinamentos da vida em
sociedade, na família, nos diferentes grupos dos quais os alunos
fazem parte.
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Concurso Literário
O Concurso Literário das Faculdades Integradas de
Taquara, em sua nona edição, contou com a participação da
assistente de coordenação de Curso, Camila Lahm na Comissão
Julgadora que definiu os vencedores do concurso. Camila,
vencedora de três edições anteriores do Concurso na categoria
poema, foi convidada para compor a Comissão pela Coordenação
da atividade, que atualmente ocorre em parceria com o Jornal
Panorama e tem recebido trabalhos de várias localidades do Brasil.
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Grupo de Pesquisa APIC
“Grupo de Pesquisa Avaliação Psicológica: Instrumentos e
Contextos – APIC”
Criado em outubro de 2005 e sob a Coordenação do
Professor Jefferson Silva Krug, o grupo de pesquisa “Avaliação
Psicológica: instrumentos e contextos” vem produzindo estudos de
interface com temas como aprendizagem, psicologia jurídica,
neuropsicologia, habilidades sociais, testes psicológicos, depressão
e ensino em psicologia, com foco na criação e adaptação de
instrumentos de avaliação psicológica. Em 2009 iniciou-se estudos
acerca da entrevista lúdica infantil. O grupo está permanentemente
aberto a participação de novos colaboradores e atualmente entre os
integrantes do grupo estão os acadêmicos da Faccat: Alexandre
Kury Port, Karla Rafaela Haack, Kameni Iung Rolim, Natália
Debarba, Thainá da Rocha Silva e Verona B. Parodes. Além disso,
as seguintes profissionais, acadêmicas egressas da Faccat, também
participam: Psic. Camila Roberta Lahm, Psic. Fabiana Santos Gediel
Bernardo, Psic. Juliana da Silva Carminatti e Psic. Sandra Luiza dos
Santos .O Grupo conta também com a participação de
pesquisadores associados: Profa. Dra. Carmen Marilei Gomes
(FACCAT), Prof. Dr. Sílvio Vasconcellos (FACCAT), Profa. Dda.
Mariana Golçalves Boeckel (FACCAT), Profa. Dra. Denise Ruschel
Bandeira (UFRGS), Prof. Dr. Nedio Antônio Seminotti (PUCRS),
Profa. Dda. Daiane Dal Pai (UFPel) e Psic. Mda. Alessandra
Rodrigues Jacoby (FACCAT).
Os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo APIC estão disponíveis em link junto à página do
Curso de Psicologia. No ano de 2010, além de trabalhos publicados e apresentados, foram
realizadas diversas atividades buscando a qualificação dos projetos desenvolvidos no escopo do
Grupo APIC, sendo:
CICLOS DE ESTUDO DO GRUPO APIC – 2010
Durante o ano de 2010, o Grupo APIC organizou dois grandes ciclos de estudos. No
primeiro, que ocorreu entre os meses de junho e agosto, a temática estudada foi a entrevista lúdica.
No segundo ciclo, abordaram-se as temáticas pesquisa e extensão em avaliação psicológica, tendo os
encontros transcorridos entre os meses de setembro e novembro, todas as segundas-feiras no
horário do vespertino.
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TRABALHOS APRESENTADOS EM 2010 PELO GRUPO APIC
KRUG, Jefferson Silva; DEBARBA, Natália; BANDEIRA, Denise Ruschel.
Critérios utilizados para analisar o brincar infantil durante a entrevista
lúdica diagnóstica. In: III Congresso Brasileiro Psicologia Ciência e
Profissão, 2010, São Paulo-SP.
KRUG, Jefferson Silva; SILVA, Ruana Barrera Pazini da; SILVA, Kelly
Mattos da; AMORIM, Osvaldo. Protagonismo estudantil e formação em
psicologia: a trajetória do NIAP - Núcleo de Integração dos Alunos do
Curso de Psicologia da FACCAT. In: III Congresso Brasileiro Psicologia
Ciência e Profissão, 2010, São Paulo-SP.
KRUG, Jefferson Silva; BORSA, Juliane Callegaro; NUNES, Maria Lúcia
Tiellet. Prevalência de problemas de comportamento em uma amostra de
crianças escolares da cidade de Porto Alegre. In: III Congresso Brasileiro
Psicologia Ciência e Profissão, 2010, São Paulo-SP.
KRUG, Jefferson Silva; BANDEIRA, Denise Ruschel. Entrevista lúdica com
crianças: critérios para análise psicodinâmica do brincar infantil. In: XXV
Jornada Sul-Rio-Grandense de Psiquiatria Psicodinâmica, 2010, GramadoRS.
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SILVA, Juliana Azambuja da; KRUG, Jefferson Silva; GOMES, Cármen
Marilei. Estresse em técnicas de enfermagem no hospital. In: Congresso da
ISMA, 2010, Porto Alegre-RS.
MATTE, Fernanda Elis; KRUG, Jefferson Silva. Relato de psicodiagnóstico
infantil: discutindo as resistências ao processo avaliativo. In: IV Jornada
Científica de Psicologia da Faccat, 2010, Taquara-RS.
FINGER, Rosecler Maria; KRUG, Jefferson Silva. Vulnerabilidade social e
repercussões no desenvolvimento infantil: relato de um psicodiagnóstico.
In: IV Jornada Científica de Psicologia da Faccat, 2010, Taquara-RS.
DEBARBA, Natália; KRUG, Jefferson Silva. Critérios utilizados por
psicólogos de orientação psicanalítica para avaliação de crianças através da
entrevista lúdica. In: IV Jornada Científica de Psicologia da Faccat, 2010,
Taquara-RS.
OLIVEIRA, Camila; KRUG, Jefferson Silva. Avaliando as dificuldades de
aprendizagem na infância: relato de um processo de psicodiagnóstico. In:
IV Jornada Científica de Psicologia da Faccat, 2010, Taquara-RS.
OLIVEIRA, Camila; KRUG, Jefferson Silva. Formação da identidade
conjugal de um jovem casal. In: IV Jornada Científica de Psicologia da
Faccat, 2010, Taquara-RS.
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KRUG, Jefferson Silva; LAHM, Camila Roberta; DEBARBA, Natália.
Indicadores para avaliação de traços psicossomáticos em crianças através
da entrevista lúdica. In: XVII Congresso Brasileiro de Medicina
Psicossomática, Gramado, 2010.
LAHM, Camila Roberta; BOECKEL, Mariana Gonçalves; KRUG, Jefferson
Silva. O conto como estratégia de intervenção psicoterapêutica no
atendimento de criança com diagnóstico de psicodermatose. In: XVII
Congresso Brasileiro de Medicina Psicossomática, Gramado, 2010.
SILVA, Juliana Azambuja da; KRUG, Jefferson Silva; GOMES, Cármen
Marilei. Estresse e enfermagem: estudos de caso. In: XVII Congresso
Brasileiro de Medicina Psicossomática, Gramado, 2010.

TRABALHOS PUBLICADOS EM 2010 PELO GRUPO APIC

BOECKEL, Mariana Gonçalves; KRUG, Jefferson Silva; LAHN, Camila
Roberta; RITTER, Fernanda; FONTOURA, Laura Ostrowski; SOHNE,
Luiza Carina. O papel do serviço-escola na consolidação do Projeto
Pedagógico do Curso de Psicologia: reflexões sobre estratégias adotadas
para a formação. Psicologia: ensino e formação, 2010, 41-51.
KRUG, Jefferson Silva; SEMINOTTI, Nedio Antonio. A realização
imaginária do desejo inconsciente num grupo terapêutico de crianças em
idade pré-escolar. (Aceito para publicação). Ágora ( PPGTP/UFRJ), 2010.
CARMINATTI, Juliana da Silva; KRUG, Jefferson Silva. Repercussão da
prática de canto coral para o desenvolvimento de habilidades sociais.
Pensamiento Psicológico, 14(7), 2010, 81-96.
ROLIM, Kameni Iung; HAACK, Karla Rafaela; KRUG, Jefferson Silva;
LAHM, Camila Roberta; JACOBY, Alessandra Rodrigues. Habilidades
sociais de desempregados de uma região de indústria coureiro-calçadista.
(Aceito para publicação). Estudos e Pesquisas em Psicologia (UERJ), 2010.
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Grupo de Pesquisa - SAÚDE.COM
“Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitária - Saúde.Com”
O grupo de pesquisa em Psicologia Comunitária
(Saúde.com) iniciou suas atividades em 2009, com a proposta de
desenvolver pesquisas que busquem contribuir para o
desenvolvimento da região. Toda investigação realizada pelo grupo
está vinculada à realização de alguma atividade de extensão de
forma a permitir que a comunidade tenha um retorno imediato das
pesquisas que se está desenvolvendo. Há uma preocupação em não
apenas coletar dados na comunidade, mas em colaborar para o
desenvolvimento da saúde mental de forma comprometida e ética.
A primeira ação desenvolvida pelo grupo foi dar continuidade ao Projeto EBA – Encontro
de Bate-papo com Adolescentes. O projeto iniciou como atividade de estágio básico II das alunas
Karla Rafaela Haack e Roberta Salvador, sob supervisão da professora Mariana Boeckel. Logo após
o término do estágio surgiu a oportunidade de continuar desenvolvendo a intervenção
(aprimorando as técnicas utilizadas e atingindo outras escolas da região) vinculada ao Saúde.com.
O grupo ganhou o Edital de pesquisa da Faccat -2009 e contou com três bolsistas, além dos
alunos voluntários. Atualmente o Programa EBA já atendeu 186 adolescentes e está na quinta
edição.
O grupo está permanentemente aberto à participação de novos colaboradores e atualmente
conta com a participação das alunas Raquel Muller Cielo e Rosa Teresinha Boufleur Kreuz nas
intervenções do Programa e da Psicóloga Vanessa Marmitt nas atividades de pesquisa e divulgação
dos resultados. Já participaram o grupo de pesquisa os seguintes alunos: Aline Vieira Alves, André
Samuel Strassburguer, Greice Colombo, Jorge Nei Borba Antunes, Karla Rafaela Haack, Miriam
Keity R. Lemos, Natália De Barba, Roberta Salvador Silva, Rosiane de Andrade, Sheila Lisiane de
Negri e Sílvia Schein.
Os trabalhos desenvolvidos pelo Saúde.com estão disponíveis na página do Curso de
Psicologia. No ano de 2010, além de trabalhos publicados e apresentados, foram realizadas diversas
atividades buscando a qualificação do grupo e ampliação da atuação na comunidade. Estas
atividades serão descritas a seguir.
DADOS DA INTERVENÇÃO
No ano de 2010 108 adolescentes participaram do Programa EBA.
Ele aconteceu nas cidades de Taquara, Rolante, Três Coroas e
Igrejinha. A idade média do grupo foi de 13,95 (DP=1,10). Quanto
à distribuição por séries, ver tabela 1. Quanto a classe social, 38%
são incluídos na classe C1 do IBGE e 28,7% no classe C2. 21,3%
inserem-se na classe B2, 6,5%, na D 4,6% na B1 e 0,9% na A2.
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Tabela 1. Distribuição dos alunos participantes, por série de estudo.
Taquara

Rolante

4a ed

N

%

N

%

quarta

Três Coroas

Três Coroas

Três Coroas

Taquara

CRASS

UBS Vila Nova

UBS Linha 28

5a ed

N

%

2

25,0%

N

%

N

%

quinta

1

5,9%

1

12,5%

2

18,2%

sexta

3

17,6%

3

37,5%

3

27,3%

1

12,5%

sétima

10

55,6%

8

47,1%

oitava

8

44,4%

5

29,4%

1 ano

1

12,5%

Igrejinha

N

%

N

%

16

100,0%

7

41,2%

3

27,3%

5

29,4%

10

58,8%

2

18,2%

12

70,6%

1

9,1%

Em cada local foram realizados seis encontros com os
adolescentes voluntários (em turno inverso) e nesses foram
trabalhados os seguintes temas: Pré-conceito, drogas, Sexualidade e
Autoestima.
Além dos encontros os alunos preencheram instrumentos de
pesquisa antes a após a intervenção. Os instrumentos foram: Ficha
de dados Biosociodemográficos, Inventário de Habilidades Sociais,
Escala de Rosemberg, Inventário de Eventos Estressores e Escala de
Resiliência. Outra metodologia para acessar o dia a dia dos
adolescentes é a adoção de “blogs” personalizados durante o
Programa. Os Blogs são blocos de papel que ficam com o
adolescente durante todo o período da intervenção.
Lá os adolescentes podem escrever o que quiserem, de forma
livre. Ao final da intervenção os Blogs são escaniados e devolvidos
aos seus donos. Em alguns locais, profissionais participaram do
projeto e foram capacitados para replicar a intervenção com outros
grupos.
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TRABALHOS APRESENTADOS PELO GRUPO SAÚDE.COM EM 2010
SCHEIN, Sílvia; HAACK, Karla Rafaela; ESCHILETTI PRATI, Laíssa.
Programa EBA – Encontro de Bate-papo com Adolescentes. In: VI Salão de
extensão FEEVALE, 2010, Novo Hamburgo – RS.

ALVES, Aline; ESCHILETTI PRATI, Laíssa. Caracterização da
adolescência do Vale do Paranhana quanto a fatores de risco e
proteção. In: XI Salão de Iniciação Científica da PUCRS, 2010, Porto
Alegre – RS.
ALVES, Aline; ESCHILETTI PRATI, Laíssa. Caracterização da
adolescência do Vale do Paranhana quanto a fatores de risco e
proteção. In: XIII Salão de Iniciação Científica da UFRGS, 2010,
Porto Alegre – RS.
ALVES, Aline; HAACK, Karla Rafaela; SCHEIN, Sílvia; ESCHILETTI
PRATI, Laíssa; COLOMBO, Greice. Fatores de Risco e proteção
identificados em adolescentes em vulnerabilidade social do vale do
Paranhana/RS. In: III Congresso Brasileiro Psicologia Ciência e Profissão,
2010, São Paulo-SP.
ANDRADE, Bruna Santos; ANDRADE, Rosiane; MARMITT, Vanessa; DE
NEGRI, Sheila Lisiane; DALTOÉ, Diego; ANTUNES, Jorge Nei; ALVES,
Aline; ESCHILETTI PRATI, Laíssa. Programa EBA – Encontro de batepapo com adolescentes. In: III Congresso Brasileiro Psicologia Ciência e
Profissão, 2010, São Paulo-SP.
COLOMBO, Greice; HAACK, Karla Rafaela; ALVES, Aline; SCHEIN,
Sílvia; ESCHILETTI PRATI, Laíssa. Promoção da adolescência saudável
através do Programa EBA – Encontro de Bate-papo com adolescentes. In:
III Congresso Brasileiro Psicologia Ciência e Profissão, 2010, São Paulo-SP.
DALTOÉ, Diego; ANDRADE, Bruna; MARMITT, Vanessa; ESCHILETTI
PRATI, Laíssa. O que o adolescente sabe sobre drogas. In: III Congresso
Brasileiro Psicologia Ciência e Profissão, 2010, São Paulo-SP.
MARMITT, Vanessa; HAACK, Karla Rafaela; ANDRADE, Bruna Santos;
DALTOÉ, Diego de Vargas. “Blogs”: uma ferramenta de acesso as
vivências dos adolescentes do Projeto EBA. In: III Congresso Brasileiro
Psicologia Ciência e Profissão, 2010, São Paulo-SP.
KREUZ, Rosa; MASERA, Keidi; CIELO, Raquel; HAACK, Karla Rafaela;
ALVES, Aline, SCHEIN, Sílvia; ESCHILETTI PRATI, Laíssa.
Comportamento sexual de adolescentes participantes do Programa EBA –
Encontros de Bate-papo com adolescentes. In: VIII Mostra de Iniciação
Científica da FACCAT, 2010, Taquara, RS.
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ANDRADE, Rosiane; DE NEGRI,Sheila; ESCHILETTI PRATI, Laíssa.
Habilidades Sociais dos adolescentes participantes da quarta edição do
Programa EBA. In: IV Jornada Científica de Psicologia da Faccat, 2010,
Taquara-RS.
DE NEGRI, Sheila; ANDRADE, Rosiane; ESCHILETTI PRATI, Laíssa.
Caracterização dos adolescentes participantes do Programa EBA In: IV
Jornada Científica de Psicologia da Faccat, 2010, Taquara-RS.
MARMITT, Vanessa; ESCHILETTI PRATI, Laíssa. Adolescência e drogas: a
realidade dos adolescentes do Programa EBA In: IV Jornada Científica de
Psicologia da Faccat, 2010, Taquara-RS.

TRABALHOS PUBLICADOS PELO GRUPO SAÚDE.COM EM 2010
HAACK, Karla Rafaela; SILVA, Roberta Salvador; ESCHILETTI PRATI,
Laíssa; BOECKEL, Mariana Gonçalves. Intervenção Comunitária com
Grupo de Adolescentes:Relato de Experiência do Projeto EBA. Revista
Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, Vol.
44, Num. 1 pp. 65-73, 2010.

Grupo de Pesquisa - INTERHA
“Grupo de Pesquisa INTERHA – Interação Humano-Animal”
O INTERHA tem por objetivo desenvolver estudos
relacionados à compreensão e impacto da relação humano
animal sobre o desenvolvimento infantil e outros estágios
do ciclo de vida humana. Para tanto, há interesse nos
fatores ligados ao comportamento humano e dos demais
animais que afetam esta interação sob a perspectiva da
Etologia, Antrozoologia e Psicologia Evolucionista.
Destaca-se, como apoio teórico-metodológico, a base
biológica do comportamento e a aplicação de metodologia
observacional para instrumentalizar e apoiar nossas
pesquisa. Desde 2009, o INTERHA passou a desenvolver
terapias e atividades mediadas por animais em Saúde
Mental, Educação e área de Habilidades sociais. Em 2010, o
Grupo desenvolveu estudos sobre a temática da “Gratidão:
Filogênese e Ontogênese” em associação com acadêmicos e
professoras associadas ao grupo de pesquisa.
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O grupo é composto por acadêmicos das Faculdades Integradas de Taquara que são: Aline
Alves, Aline Canani, Aline Mossmann, André Fischbom, Camila Sperandio, Celso Waschburger,
Karla Rafaela Haack, Laís Duarte, Michele Haack, Rossana Andriola Pereira, Tamara Dalcarobo,
Tatiane Incerti. Além dos estudantes, há no grupo psicólogas associadas egressas do curso de
Psicologia da Faccat: Caroline Hoff Dominguez Bogado, Daniela Manique da Silva e Vanessa
Marmitt. O Grupo INTERHA conta também com a participação, em projetos específicos, das
professoras Cármen Marilei Gomes (FACCAT) e Paula Graziottin Silveira. No ano de 2010 o
INTERHA publicou trabalho em periódico, bem como apresentou trabalhos em eventos científicos e
participações em congressos, que estão detalhados a seguir:
TRABALHOS APRESENTADOS PELO GRUPO INTERHA EM 2010
HAACK, Michele; FARACO, Ceres. Caracterização dos praticantes de
Equoterapia do Centro Gaúcho de Equoterapia. In: XVII Congresso de
Medicina Psicossomática.
FARACO, Ceres. Terapia mediada por animais e Saúde Mental: um
programa no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência
em Porto Alegre. In: XVII Congresso de Medicina Psicossomática.
HAACK, Michele; FARACO, Ceres Caracterização dos praticantes de
Equoterapia do Centro Gaúcho de Equoterapia. In: 6º Salão de Extrensão
Feevale.
HAACK, Michele; FARACO, Ceres. Caracterização dos praticantes de
Equoterapia do Centro Gaúcho de Equoterapia, In: Salão de Iniciação
Científica PUCRS.
MOSSMANN, Aline Daniele Colombo.; FARACO, Ceres. Influência da
terapia mediada por cães para o desenvolvimento de empatia em crianças
institucionalizadas. In: Salão de Iniciação Científica PUCRS.
HAACK, Michele, ANDRIOLA, Rossana, Haack, Karla Rafaela; FARACO,
Ceres. Validação da escala de atitude com animais. In: Salão de Iniciação
Científica PUCRS.
SANTOS, Tatiane Incerti, HAACK, Michele, FARACO, Ceres. Terapia
mediada por animais e comportamento social de crianças
institucionalizadas. In: VII Mostra de Iniciação Científica FACCAT.
MOSSMANN, Aline Daniele Colombo, FARACO, Ceres. Influência da
terapia mediada por cães para o desenvolvimento de empatia em crianças
institucionalizadas. In: VII Mostra de Iniciação Científica FACCAT.
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ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO INTERHA EM 2010
-Participação da psicóloga associada Vanessa Marmitt no III Congresso Brasileiro de Psicologia:
Ciencia & Profissão na cidade de São Paulo, que ocorreu de 03 a 07 de setembro;
-Apresentação oral no auditório sobre o Grupo INTERHA e relatos sobre os trabalhos finalizados e
os trabalhos em andamento na programação da IV Jornada Científica do Curso de Psicologia da
FACCAT;
-Realização do Workshop: Interação humano-animal no contexto da adolescência, na programação
da IV Jornada Científica do Curso de Psicologia da FACCAT;
-Submissão de projeto “Apego com animais e o seu impacto sobre a Empatia em adolescentes”,no

Edital FAPERGS 001/2010. Auxílio Recém-Doutor (ARD). Projeto aprovado porém não foi
contemplado com a bolsa;
- Submissão dos Trabalhos de Conclusão “Caracterização dos praticantes de Equoterapia do Centro
Gaúcho de Equoterapia”, da acadêmica Michele Fernanda Haack; “Apego com animais e o
desenvolvimento de empatia em adolescentes” da Psic. Daniela Manique da Silva e “Repercussão
da terapia mediada por animais sobre o comportamento pró-social em criança institucionalizada:
estudo de caso”, da Psic. Caroline Hoff Dominguez Bogado ao XV Prêmio Estudante da Sociedade
de Psicologia do Rio Grande do Sul e I Prêmio Recém- Formado da Sociedade de Psicologia do Rio
Grande do Sul.
INTERHA -TRABALHO CONTEMPLADO PELO EDITAL DE PESQUISA FACCAT
O Projeto de Pesquisa “Terapia Mediada por Animais e
Comportamento Social de Crianças Institucionalizadas” foi
contemplado pelo Edital de Pesquisa 01/2010, da FACCAT e está
sendo realizado junto a Apromin, em Taquara. Para realização das
intervenções previstas o Grupo INTERHA selecionou voluntários
através de anúncios em jornais. Os voluntários deveriam estar
acompanhados de seus animais de estimação. Após o anúncio
veiculado na comunidade, houve procura de 10 interessados. Seus
animais ingressaram no projeto após serem submetidos a uma
rigorosa avaliação de um profissional da medicina veterinária. Por
fim, aprovados diante de critérios que teriam que alcançar, deu-se
início as atividades na Apromin, sendo que, ao término das
intervenções, foram realizadas semanalmente reuniões com os
voluntários e equipe nas dependências do Centro de Serviços em
Psicologia (Cesep).
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TRABALHOS DO GRUPO DE PESQUISA INTERHA EM ANDAMENTO
No mês de outubro, foram realizadas as seguintes
atividades relacionadas ao programa realizado no CAPSI do
Hospital das Clínicas de Porto Alegre: seleção de pacientes;
elaboração dos Termos de Consentimento, planejamento das
intervenções; estudos dos prontuários e definição de instrumentos
avaliativos. Já no mês de novembro, foram contempladas as
seguintes ações: aplicação nas crianças da Escala de avaliação
global; Apresentação do projeto para os responsáveis das crianças
e entrega dos TCLE’S; Entrevista, no Capes, com os responsáveis
das crianças que participarão do projeto I -Intervenções mediadas
por animais. Os trabalhos do Grupo INTERHA que se encontram
em andamento são: Programa realizado junto ao Capsi do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Terapia mediada por
animais; Projeto desenvolvido junto à Apromin em Taquara”Influência da terapia mediada por cães para o desenvolvimento de
empatia em crianças institucionalizadas”; Validação da escala de
atitude com animais, do inglês para o português; Estudo referente
às causas de abandono de animais em parceria com grupo Vida
Animal da cidade de Jundiaí / SP; trabalho de conclusão de curso
das acadêmicas Aline Canani artigo com o título “Apego entre
casais sem filhos e seus animais de companhia” e Aline Colombo
artigo com o título “Influência da terapia mediada por cães para o
desenvolvimento de empatia em crianças institucionalizadas” (este
último concluído no final do semestre letivo de 2010).
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Grupo de Pesquisa – Neurobiologia do Estresse
“Grupo de Pesquisa Neurobiologia do Estresse”
O grupo de pesquisa Neurobiologia do Estresse tem por
objetivo desenvolver estudos relacionados à aplicação de
conhecimentos de neurociências, etologia e psicologia. Os estudos
desenvolvidos procuram integrar essas diferentes áreas de
conhecimentos e possibilitar ao acadêmico participante o contato
com essas três abordagens. Têm sido realizados projetos que
incluem pesquisa e extensão, envolvendo a avaliação de sintomas
de estresse, ansiedade e fatores neuroendócrinos associados, assim
como, a análise de comportamentos. O grupo também tem
priorizado o estudo teórico de temas considerados relevantes para
o desenvolvimento do sistema nervoso e conseqüentes
repercussões comportamentais, como o efeito de estímulos precoces
e suas implicações tardias. Tem sido organizado e apresentadas
palestras, assim como, material de apoio sobre o tema desenvolvido
para ser distribuído ao público. Entre os integrantes do grupo estão
os acadêmicos: Celso Waschburger, Mara Terezinha dos Santos,
Maria Inês da Silva, Omar Jair Petry. Também contamos com a
participação das psicólogas formadas na Faccat: Psic. Camila
Roberta Lahm e Psic. Juliana Azambuja da Silva. Além disso, há os
pesquisadores associados: Profa. Dra. Ceres Faraco, Prof. Me.
Jefferson Silva Krug, Profa. Me. Paula Grazziotin
TRABALHOS APRESENTADOS PELO GRUPO DE PESQUISA NEUROBIOLOGIA DO
ESTRESSE EM 2010
DA SILVA, Juliana Azambuja; KRUG, Jefferson Silva; GOMES,
Cármen Marilei. Estresse e Enfermagem: Estudos de Caso. In: XVII
Congresso Brasileiro de Medicina Psicossomática, Gramado 2010.
DOS SANTOS, Mara Teresinha; PREZINKWSKI Aniela; GOMES,
Cármen Marilei. Estresse em períodos precoces do desenvolvimento:
Implicações Neurais e Comportamentais. In: XVII Congresso
Brasileiro de Medicina Psicossomática, Gramado 2010.
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MARTINI, Isabel; GOMES, Cármen Marilei. Fases de Transição: A
menopausa como um Fator de Estresse. In: 6 Congresso Brasileiro
de Cérebro, Comportamento e Emoções.
SILVA, Juliana Azambuja da; KRUG, Jefferson Silva; GOMES,
Cármen Marilei. Estresse em técnicas de enfermagem no hospital.
In: Congresso da ISMA, 2010, Porto Alegre-RS.
SANTOS, Mara Teresinha; PREZINKWSKI, Aniela; GOMES,
Cármen Marilei. Conversando sobre Estresse com Educadores. In:
VI salão de Extensão da Feevale, Novo Hamburgo, 2010.
PETRY, Omar Jair; WASCHBURGER, Celso Roberto; DA SILVA,
Maria Inês; GOMES, Cármen Marilei. Prevenção do mal-estar
docente: Estratégias de Enfrentamento do Estresse. In: IV Jornada
Científica de Psicologia da Faccat, Taquara, 2010.
DA SILVA, Juliana Azambuja; GOMES, Cármen Marilei. Estresse e
Trabalho. In: IV Jornada Científica de Psicologia da Faccat,
Taquara, 2010.
DE OLIVEIRA,Venilce Santos; GOMES, Cármen Marilei Gomes.
Efetividade da técnica de relaxamento respiratório na redução dos
sintomas de ansiedade: possível recurso para auxiliar no manejo do
craving/fissura em dependentes de crack. In: IV Mostra Científica
da Faccat, Taquara, 2010.
LUCENA, Sara Matte; GOMES, Cármen Marilei Gomes. Estresse,
ansiedade e a personalidade de ginastas de alto rendimento: um
estudo de caso. In: IV Mostra Científica da Faccat, Taquara, 2010.
CURSOS E PALESTRAS MINISTRADOS PELO GRUPO NEUROBIOLOGIA DO ESTRESSE
EM 2010:
Título da Palestra: Fisiologia do Estresse, Sistema Imunitário e
Estresse Crônico
Curso: Sexto Curso de Gerenciamento de Estresse promovido pela
International Stress Management Association-ISMA-BR
Ministrante: Cármen Marilei Gomes
Público alvo: Profissionais da saúde incluindo assistentes sociais,
enfermeiros, médicos, psicólogos e educadores
Data: 20 e 21 de Junho de 2010.
Local: Hotel Plaza São Rafael – Porto Alegre (RS)
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Título da Palestra: Neurociências na Educação
Ministrante: Cármen Marilei Gomes
Público alvo: Professores de escolas públicas de Taquara
Promoção: Núcleo de Estudos Pedagógicos – FACCAT
Data: Julho de 2010
Local: FACCAT
Título da Palestra: Conversando sobre Estresse com Educadores
Orientadora: Cármen Marilei Gomes
Ministrantes (alunos): Celso Roberto Waschburger, Maria Inês da
Silva, Omar Jair Petry
Público alvo: Professores
Data: Agosto de 2010
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Frei Miguelino
(Rolante-RS)
Título: Conversando sobre Estresse com Educadores
Ministrante: Cármen Marilei Gomes
Escola: Escola Estadual de 1º Grau-CIEP Willibaldo Bernardo
Samrsla (Taquara-RS)
Data: Julho de 2010
Local: FACCAT
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Grupo de Pesquisa – PJEC
“Grupo de Pesquisa Psicologia Jurídica e Estudos Criminais - PJEC”
O Grupo de Pesquisa em Psicologia Jurídica e Estudos
Criminais (PJEC), criado em 2008, sob a Coordenação do Prof. Dr.
Sílvio Vasconcellos, produz estudos e intervenções acerca de
aspectos inerentes a diferentes temas, dentre eles a avaliação
psicológica de adolescentes em conflito com a lei; o perfil dos
adolescentes que cumprem medida socioeducativa envolvendo
privação de liberdade; avaliação de desempenhos relacionados à
cognição social em adolescentes com tendências à psicopatia e o
problema da semi-imputabilidade dos psicopatas na esfera do
Direito Penal. Permanentemente acessível à participação de novos
colaborados, atualmente conta com os seguintes integrantes,
acadêmicos da FACCAT: Ana Carolina Silveira, Andressa Cristina
Smaniotto, Daniela de Sousa Bertz, Kamêni Iung Rolim, Karla
Rafaela Haack, Laura Dalcin Hartz, Lucas Disconzi, Luciane Maria
Scheffel, Roberta Salvador Silva e Ruana Barrera Pazini. O Grupo
conta também com a colaboração de pesquisadores associados do
Grupo de Pesquisa coordenado pelo Professor Gabriel Gauer, do
Programa de Pós Graduação da PUCRS.
Os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo PJEC estão
disponíveis em link junto à página do Curso de Psicologia. No ano
de 2010, além de trabalhos publicados e apresentados, foram
realizadas diversas atividades buscando a qualificação dos projetos
desenvolvidos, sendo:

REUNIÕES COM LEITURA E DEBATE DE TEXTOS
Mensalmente, foram realizadas reuniões com o objetivo de capacitação acerca das temáticas
envolvidas nos projetos em andamento no ano de 2010. A cada reunião um artigo ou capítulo de
livro foi alvo das discussões realizadas no grupo, fomentado o debate e a aproximação às temáticas
inerentes aos projetos em andamento.
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EXPRESSÕES FACIAIS E MENTIRA
O grupo realizou ainda estudo piloto em 2010, objetivando realização de pesquisa na área
de detecção da mentira em 2011.
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TRABALHOS APRESENTADOS PELO GRUPO DE PESQUISA PJEC EM 2010
Mentira e manipulação na entrevista para avaliar traços de
psicopatia: explorando correlações com comportamentos
interpessoais. Mostra Científica da Faccat.
A entrevista para avaliar traços de psicopatia: avaliando as reações
de quem avalia. Mostra Científica da Faccat.
Jovens psicopatas ou apenas adolescentes privados de liberdade?
Jornada de Psicologia da Faccat.
Versatilidade criminal e traços de psicopatia em adolescentes
privados de liberdade: discutindo tendências para evitar
agravamentos. Jornada de Psicologia da Faccat.
O impacto das campanhas preventivas ao uso de crack: um estudo
exploratório com adolescentes privados de liberdade. Jornada de
Psicologia da Faccat.
Treinamento de habilidades sociais com detentos em progressão de
regime: avaliar para melhor intervir. Mostra Científica da Faccat.
Uma análise de posicionamentos sobre a pena de morte para
indivíduos com menos de 18 anos. III Congresso Brasileiro
Psicologia: Ciência e Profissão.
O processamento de informações com conteúdo emocional em
adolescentes com traços de psicopatia. III Congresso Brasileiro
Psicologia: Ciência e Profissão.
TRABALHOS PUBLICADOS PELO GRUPO DE PESQUISA PJEC EM 2010
VASCONCELLOS, Silvio José Lemos; SILVA, Roberta Salvador;
PEREIRA, Rossana Andriola; HAACK, Karla Rafaela; GAUER,
Gabriel José Chittó. A Semi-Imputabilidade Sob o Enfoque da
Neurociência Cognitiva - Revista de Estudos Criminais
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PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA PJEC EM CONGRESSOS EM 2010

PESQUISA
XL Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, Curitiba.

Robert Hare, pesquisador canadense e referência mundial em pesquisas sobre psicopatia.

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA PJEC EM SEMINÁRIOS EM 2010

Juventude, criminalidade
Seminário OAB.

e

psicopatologia:

desafios

atuais.

PRÊMIOS RECEBIDOS PELO GRUPO DE PESQUISA PJEC EM 2010
Melhor trabalho da 4ª Jornada Científica de Psicologia - Identidade
adolescente: vulner(h )abilidades e intervenções - Categoria Com.
Oral - TRABALHO: Jovens psicopatas ou apenas adolescentes
privados de liberdade? (Acad. Roberta Salvador Silva e Prof. Dr.
Silvio Vasconcellos)
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Capacitação
Na quarta-feira, dia 28 de abril, o Curso de
Psicologia recebeu o professor Brasílio Ricardo Cirillo da
Silva, referência em análises estatísticas no âmbito de
pesquisas científicas, para uma capacitação junto aos Grupos
de Pesquisa vinculados ao Curso.
O professor Brasílio ministrou atividade de
assessoria estatística junto aos acadêmicos e professores que
trabalham com pesquisa, capacitando-os na utilização da
ferramenta SPSS 13.0, software estatístico disponibilizado
pela Faccat.

Iniciação Científica
Entre os dias 09 e 12 de agosto, ocorreu o XI Salão de Iniciação Científica da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com participação de acadêmicas do
Curso de Psicologia. Orientadas pela coordenadora do Grupo de Pesquisa Interha, Profª
Ceres Berger Faraco, a aluna Michele Fernanda Haack apresentou o trabalho “Caracterização
dos Praticantes de Equoterapia do Centro Gaúcho de Equoterapia”. Já a graduanda Aline
Daniele Colombo Mossmann, apresentou a produção intitulada “A influência da terapia
mediada por cães para o desenvolvimento de empatia em crianças institucionalizadas”.
O trabalho de autoria de Michele recebeu como quesito de avaliação a nota 4,25
sendo que, a nota máxima atribuída é de 5 pontos. Também a acadêmica Aline Vieira Alves
participou do Salão, apresentando o trabalho “Caracterização da Adolescência do Vale do
Paranhana quanto a fatores de Risco e Proteção” obtendo nota 4,33 sendo orientada pela
docente Laíssa Prati.

Edital FACCAT
O Projeto de Pesquisa “Terapia mediada por animais e
comportamento social de crianças institucionalizadas” - Grupo de
Pesquisa INTERHA - Estudos da Relação Humano-Animal,
coordenado pela Professora Ceres Berger Faraco, foi selecionado no
edital de Pesquisa da Faccat em 2010. Desta forma, o projeto
desenvolvido junto a APROMIN Taquara recebeu incentivo para
ampliar sua abrangência e divulgar seus resultados.
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Edital Programa de Ciência e Tecnologia da
Saúde - CT Saúde
É com alegria que divulgamos a todos os integrantes da nossa comunidade acadêmica que
a professora Dra Laíssa Prati, docente do Curso, supervisora de estágios do CESEP e coordenadora
do grupo de pesquisa Saúde. Com (que desenvolve estudos em Psicologia Social Comunitária em
nossa região), teve projeto selecionado pelo Comitê Julgador do PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA SAÚDE - CT SAÚDE e Diretoria do CNPq, sendo aprovado o projeto
Caracterização da rede de assistência a usuários de Crack no Vale do Paranhana/RS para o Edital
41/2010 - Faixa II. A proposta do estudo é conhecer a rede da atenção a usuários de álcool e outras
drogas (barreiras de acesso, adesão aos serviços, avaliação de serviços de atenção) especificamente
no atendimento a usuários de Crack disponíveis no Vale do Paranhana/ RS.
A Coordenação do Curso parabeniza a docente e a equipe de alunos e psicólogos
vinculados ao projeto, pelo gigantesco feito representado pela aprovação de um estudo com
captação de verba tão significativa para ampliação da atuação (e dos horizontes) de nossos
pesquisadores.

Mostra de Iniciação Científica da Faccat
Na terça-feira dia 06 de outubro os acadêmicos de Psicologia tiveram expressiva
participação durante a VII Mostra de Iniciação Científica promovida pela Instituição. Nesta
oportunidade, os seguintes trabalhos foram apresentados nas modalidades pôster e apresentação
oral:

Comunicação oral
Influência da terapia mediada por cães para o desenvolvimento de empatia em crianças institucionalizadas
Autora: Aline Daniele Colombo Mossmann
Orientadora: Ceres Berger Farraco
Efetividade de intervenção grupal para melhoria de relações em um coro
Autores: Juliana da Silva Carminatti; Fabiana Santos Gediel Bernardo
Orientador: Jefferson da Silva Krug
Efetividade da técnica relaxamento respiratório (RR) na redução dos sintomas de ansiedade: possível
recurso para auxiliar no manejo do craving/fissura em dependentes de crack
Autora: Venilce Santos Oliveira
Orientadora: Carmem Marilei Gomes
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Brincando de fala de sentimentos: revisão de literatura sobre a análise da entrevista lúdica
Autoras: Kamêni Iung Rolim; Natália Debarba; Karla Rafaela Haack; Fabiana Gediel Bernardo
Orientador: Jefferson Silva Krug
Estresse, ansiedade e a personalidade de ginastas de alto rendimento: um estudo de caso
Autora: Sara Matte Lucena
Orientadores: Jefferson Silva Krug e Cármen Marilei Gomes
Comportamento sexual de adolescentes participantes do programa EBA – encontros de bate-papo com
adolescentes
Autoras: Keidi Regina Masera; Rosa Kreuz; Rachel Scielo; Karla Rafela Haack; Aline Vieira Alves; Silvia Schein
Orientadora: Laissa Eschiletti Prati
Programa identidade – caracterização de intervenção comunitária e dos adolescentes participantes
Autoras: Karla Rafaela Haack; Isabel Martini Zonta; Josinéia dos Santos de Lemos Vasconcellos
Orientadora: Laissa Eschiletti Prati
Terapia mediada por animais e comportamento social de crianças institucionalizadas
Autora: Michele Fernada Haack; Tatiane Incerti dos Santos
Orientadora: Ceres Berger Faraco
A entrevista para identificar traços de psicopatia: avaliando as reações de quem avalia
Autoras: Roberta Salvador Silva; Viviane Gauer
Orientador: Silvio José Lemos Vasconcellos

Mentira e manipulação na entrevista para avaliar traços de psicopatia: explorando correlações com
comportamentos interpessoais
Autores: Roberta Salvador Silva; Lucas Disconzi; Kamêni Iung Rolim; Ruana Barreira Pazzini; Luciane Maria
Scheffel; Karla Rafaela Haack; Andressa Cristina Smaniotto
Orientador: Silvio José Lemos Vasconcellos
O uso do cigarro por profissionais da área da saúde
Autora: Raquel Córdova Alves
Orientadora: Laíssa Eschiletti Prati

Categoria Pôster
O conto como estratégia de intervenção no espaço escolar
Autora: Camila Roberta Lahm
Orientadora: Mariana Gonçalves Boeckel
Patrulheiros da solidariedade: intervenção psicossocial na escola
Autora: Camila Roberta Lahm
Orientadora: Mariana Gonçalves Boeckel
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Comportamento agressivo na gestação
Autor: Flávio Luís Silva de Oliveira
Orientadora: Cármen Marilei Gomes
Treinamento de habilidades sociais com detentos em progressão de regime: avaliar para melhor intervir
Autores: Roberta Salvador Silva; Luciane Maria Scheffel; Ana Carolina Silveira; Ana Paula Volkart dos Santos;
Andressa Cristina Smaniotto; Daniela Souza Silva Berz; Kamêni Iung Rolim; Karla Rafaela Haack; Laura
Dalcin Hartz; Laura Dalcin Hartz; Lucas Disconzi; Ruana Barreira Pazzini; Tatiana Fernanda Kerschner
Orientador: Silvio José Lemos Vasconcellos

Jornada Pedagógica
O grupo de Pesquisa Neurobiologia do Estresse, através da
coordenadora Drª Carmen Marilei Gomes, participou da Jornada
Pedagógica dos professores da rede estadual de ensino em 21 de
julho. Foram abordados os principais indicadores neurofisiológicos
do estresse, bem como suas repercussões e alternativas de
enfrentamento. A palestra "Conversando sobre estresse com
educadores" reuniu cerca de 40 profissionais da Escola Estadual
Willybaldo B. Samrsla, do bairro Empresa, de Taquara.
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Produção Científica Docente
“Artigos Publicados”
Os docentes do Curso de Psicologia, dando notoriedade a seus estudos, publicaram
diversos artigos científicos neste ano. A produção científica (artigos) de cada professor encontra-se
relacionada abaixo:
Profª. Ana Lúcia Cecconello
CECCONELLO, A. L.; RAINEKI, Charlis; SEBBEN, Vanise; LUCION, Aldo Bolten;
SANVITTO, Gilberto Luiz. Effect of acute stress on sexual behavior in female rats:
Participation of the central angiotensinergic system. Behavioural Brain Research, v. 207, p.
429-433, 2010.
Profª. Ceres Berger Faraco
FARACO, Ceres Berger; SEMINOTTI, Nedio. Sistema Social Humano-Cão a partir da
Autopoiése em Maturana. Psicologia Revista, 2010. (aceito para publicação)
Prof. Jefferson Silva Krug
BOECKEL, Mariana Gonçalves; KRUG, Jefferson Silva; LAHM, Camila Roberta; RITTER,
Fernanda; FONTOURA, Laura Ostrowski; SOHNE, Luiza Carina. O papel do serviço-escola
na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia: reflexões sobre estratégias
adotadas para a formação. Psicologia: Ensino & Formação, v. 1, p. 41-51, 2010.
CARMINATTI, Juliana da Silva; KRUG, Jefferson Silva. A prática de canto coral e o
desenvolvimento de habilidades sociais. Pensamiento Psicologico, v. 7, p. 81-96, 2010.
ROLIM, Kamêni Iung; HAACK, Karla Rafaela; KRUG, Jefferson Silva; LAHM, Camila
Roberta; JACOBY, Alessandra Rodrigues. Habilidades sociais de desempregados de uma
região de indústria coureiro-calçadista. Estudos e Pesquisas em Psicologia (UERJ.
Impresso), (aceito para publicação), 2010.
KRUG, Jefferson Silva; SEMINOTTI, Nedio Antonio. A realização imaginária do desejo
inconsciente num grupo terapêutico de crianças em idade pré-escolar. Agora
(PPGTP/UFRJ), (aceito para publicação), 2010.
DAL PAI, Daiane; LAUTERT, Liana; KRUG, Jefferson Silva. Interações entre profissionais
de saúde e usuários: a (re)produção da violência no cenário do trabalho (Submetido para
avaliação). Texto & Contexto Enfermagem (UFSC. Impresso), 2011.
KUNST, Márcia Regina; KRUG, Jefferson Silva; LAHN, Camila Roberta; DAL PAI, Daiane.
Trabalho e saúde docente: um estudo sobre burnout em professores do ensino fundamental
de um município do Vale do Paranhana/RS (Submetido para avaliação). Ciência, Cuidado
& Saúde, 2011.
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Profª Laíssa Eschiletti Prati
HAACK, Karla R.; SILVA, Roberta S.; PRATI, Laíssa Eschiletti; BOECKEL, Mariana.
Intervenção Comunitária com grupo de adolescentes: relato de experiência do projeto EBA.
Interamerican Journal of Psychology, v. 44, p. 65-73, 2010.
VON HOHENDORFF, Jean; PRATI, Laíssa Eschiletti. Re-escolha profissional: relato de
experiência de orientação profissional com estudantes do Ensino Normal. Contextos
Clínicos, v. 3, p. 51-61, 2010.
Profª Mariana Gonçalves Boeckel
BOECKEL, Mariana Gonçalves; KRUG, J. S.; Lahm, Camila Roberta; RITTER, F.;
FONTOURA, L. O.; SOHNE, L. C. O papel do serviço-escola na consolidação do Projeto
Pedagógico do Curso de Psicologia: reflexões sobre estratégias adotadas para a formação.
Psicologia: Ensino & Formação, v. 1, p. 41-51, 2010.
HAACK, K. R.; SILVA, R. S.; PRATI, L. E.; BOECKEL, Mariana Gonçalves. Intervenção
Comunitária com Grupo de Adolescentes: Relato de Experiência do Projeto EBA.
Interamerican Journal of Psychology, v. 44, p. 65-73, 2010.

“Livros e Capítulos de Livros”
Durante o ano de 2010, vários professores do Curso de Psicologia lançaram livros em
diversos eventos científicos como congressos, mostras e feiras de livros. Abaixo segue a lista de
publicações em formato de livro dos docentes neste ano:
Prof. Giovanni Pergher
PERGHER, G. K.; OLIVEIRA, Rodrigo Grassi. Implicações Clínicas das Falsas Memórias.
In: Lilian Milnitsky Stein. (Org.). Falsas Memórias: Fundamentos Científicos e suas
Implicações Clínicas e Jurídicas. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010, v. 1, p. 219-230.
PERGHER, G. K. Falsas Memórias Autobiográficas. In: Lilian Milnitsky Stein. (Org.). Falsas
Memórias: Fundamentos Científicos e suas Implicações Clínicas e Jurídicas. 1 ed. Porto
Alegre: Artmed, 2010, v. 1, p. 95-109.
FEIX, L. F.; PERGHER, G. K. Memória em Julgamento: Técnicas de Entrevista para
Minimizar as Falsas Memórias. In: Lilian Milnitsky Stein. (Org.). Falsas Memórias:
Fundamentos Científicos e suas Implicações Clínicas e Jurídicas. 1 ed. Porto Alegre:
Artmed, 2010, v. 1, p. 202-218.
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Participação em Eventos
Durante o ano de 2010, os docentes do Curso de Psicologia da Faccat buscaram
aperfeiçoamento em eventos nacionais e internacionais, alguns contando com apoio financeiro da
Faccat, contribuindo para seu aperfeiçoamento e atualização. Abaixo são apresentados os eventos
que contaram com a participação dos docentes do Curso em 2010:
Profª. Ana Lucia Cecconello
X Congresso de Estresse da ISMA - RS.
VI Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções Congresso Brasileiro de
Cérebro, Comportamento e Emoções.
V Encontro de Controles Internos.
Profª Cármen Marilei Gomes
XVII Congresso Brasileiro de Medicina Psicossomática
VI Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções: Trabalho, Stress e Saúde:
equilibrando esforço e recompensa - da teoria à ação (International Stress Management
Association-ISMA-BR
VI Salão de Extensão da Feevale
IV Jornada Científica de Psicologia da Faccat
Sexto Curso de Gerenciamento de Estresse promovido pela International Stress
Management Association-ISMA-BR
Escola Estadual de 1º Grau-CIEP Willibaldo Bernardo Samrsla (Taquara-RS)
IV Mostra Científica da Faccat
Profª. Ceres Berger Faraco
10ª Conferência Sul-americana de Medicina Veterinária
II Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal
PESQUISA
IV Jornada Científica de Psicologia - Faculdades Integradas de Taquara
IV Jornada Científica de Psicologia - Comissão de Apoio Faculdades Integradas de
Taquara,
37º CONBRAVET - Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária
Fórum Bem-estar animal na 10ª Conferência Sul-americana de Medicina Veterinária
Mesa Redonda - 10ª Conferência Sul-americana de Medicina Veterinária
I Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo
IV Jornada Latinoamericana y III Internacional de Etología Clínica Veterinaria Avlz
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PESQUISA
Prof. Jefferson Silva Krug
XVII Congresso Brasileiro de Medicina Psicossomática.
Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão.
Pré-Congresso de Psicologia - CRP-07.
XXV Jornada Sul-Rio-Grandense de Psiquiatria Dinâmica: neurociência e psicodinâmica desenvolvimento e integração.
IV Jornada Científica de Psicologia da Faccat.
VII Mostra de Pesquisa e Iniciação Científica das Faculdades Integradas de Taquara.
I Jornada Interna do CESEP: violência e abuso sexual.
IV Jornada Científica de Psicologia - Identidade adolescente: vulner(h)abiilidade e
intervenções. 2010.
Profa. Laíssa Eschiletti Prati
VIII Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids e I Congresso Brasileiro de
Prevenção das Hepatites Virais.diversos. 2010.
IV Jornada Científica de Psicologia - Identidade adolescente: vulner(h)abiilidade e
intervenções. 2010.
Profa. Maria Isabel Wendling
VI Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções. Centro de ConvençõesGramado
Workshop Ajudas Técnicas para necessidades especiais- AACD-RS- Porto Alegre
Workshop Terapia Familiar Breve- o modelo sistêmico vivencial com Moises Groissman.
Hotel Continental- Porto Alegre
II Curso de Lesão Encefálica Adquirida.
Curso Aspectos psicológicos na reabilitaçaõ infantil e o processo de inclusão
Profª. Mariana Gonçalves Boeckel
VI Congresso Brasileiro Cérebro, Comportamento e Emoção
Jornada Pós Graduação em Psicologia da PUCRS
VIII Mostra de Iniciação Científica da Faccat
Profª Sílvia Dutra Pinheiro
XVII Congresso Brasileiro de Medicina Psicossomática
Profª. Simone Isabel Jung
VIII Encontro Nacional Sobre o Bebê e I Encontro Internacional Sobre o Bebê.
Profª. Vanessa Beckenkamp López
IV Jornada Científica de Psicologia da Faccat.
Prof. Wilson Vieira Melo
VI World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies (Boston, MA, USA)
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Capacitação
“1ª Jornada Interna CESEP”
A Coordenação de Curso participou,
nos dias 11 e 13 de janeiro, da 1ª Jornada
Interna organizada pelo Centro de Serviços
em Psicologia – CESEP. Os ministrantes da
atividade foram os psicólogos Me. Renato
Caminha e Me. Marli Sattler, ambos
referências nacionais na temática violência e
abuso sexual. A atividade contou com cerca
de 35 participantes, dentre supervisores,
estagiários e acadêmicos egressos que
realizaram atividades junto ao Cesep durante
sua formação.

Congressos e Jornadas
“XVII Congresso Brasileiro de Psicossomática”
O Curso de Psicologia da Faccat participou do XVII
Congresso Brasileiro de Psicossomática, em Gramado, entre os dias
29 de abril e 2 de maio, com expressivo contingente de
representantes da Instituição, quando 56 participantes prestigiaram
o evento. Mantendo a proposição de divulgar os estudos
desenvolvidos na Graduação em Psicologia, foram apresentadas
produções vinculadas ao Curso e ao Cesep, através dos pôsteres
“Indicadores para avaliação de traços psicossomáticos em criança
através da entrevista lúdica” (Autores: Prof. Me. Jefferson Silva
Krug; Psic. Camila Roberta Lahm e Acadêmica Natália Debarba),
“O conto como estratégia de intervenção psicoterapêutica no
atendimento de criança com diagnóstico de psicodermatose”
(Autores: Psic. Camila Roberta Lahm, Profª Me. Mariana Boeckel e
Prof. Me. Jefferson Silva Krug), entre outros.
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“Jornada Convergências e Divergências entre as
diferentes abordagens em Psicoterapia”
Realizada em Porto Alegre no dia 17 de junho, a
Jornada Convergências e Divergências entre as diferentes
abordagens em Psicoterapia reuniu professores, alunos e
egressos do Curso. O evento teve o prof. Giovanni Pergher
como integrante da Comissão Organizadora e visou arrecadar
recursos para assistência aos familiares do professor Wilson
Melo, vitimados por acidente nos Estados Unidos. O evento
centrou-se na elucidação dos diferentes pontos de vista e
referenciais adotados para condução do processo
psicoterapêutico.

“Excursão para o III Congresso Brasileiro Psicologia:
Ciência e Profissão”
O NIAP e a Coordenação do Curso de Psicologia
organizaram a excursão para o III Congresso Brasileiro
Psicologia: Ciência e Profissão, em São Paulo, entre os dias 03 a
07 de setembro. O evento, reconhecido como um dos maiores
congressos do gênero a nível nacional, representou uma
excelente oportunidade de aprimoramento, aprendizado e de
troca de experiências com profissionais e estudantes. Cerca de
21 alunos e 2 docentes participaram da atividade, que contou
com apoio da Faccat, através do pagamento da inscrição dos
acadêmicos. A viagem de estudos também propiciou
momentos de visitação a pontos turísticos como o Memorial
da América Latina, Catedral da Sé, entre outros.
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Egressa selecionada com bolsa para o
Mestrado
A acadêmica egressa do Curso de Psicologia da Faccat, Karla Rafaela Haack, foi selecionada
com a bolsa Capes/Prosup (integral) no programa de Mestrado da Unisinos. A psicóloga formada
em 2010/2 pela FACCAT, foi bolsista de Iniciação Científica junto aos Grupos de Pesquisa
vinculados ao Curso de Psicologia e seguirá participando das investigações e estudos
desenvolvidos pelos mesmos. A Coordenação do Curso parabeniza nossa querida Rafa, que foi
bolsista da Coordenação por um período significativo, sempre evidenciando comprometimento e
dedicação. Esta conquista é mais um reconhecimento ao seu esforço! Sucesso!
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Recepções aos calouros
O coordenador do Curso participou da recepção
dos novos alunos, na noite de 25 de fevereiro, dando as
boas-vindas aos calouros. O comando da atividade
relativa ao trote Psi ficou a cargo do NIAP, que estipulou
uma tarefa solidária a ser cumprida pelos ingressantes:
trazer um quilo de alimento e um litro de leite. No dia 11
de março foram arrecadados 56 kg de alimentos e 58 litros
de leite, que beneficiaram o Lar Padilha, por escolha dos
calouros. Já no dia 11 de agosto ocorreu as boas-vindas
aos acadêmicos ingressantes no segundo semestre.
Também foi mantida a proposta do Trote Solidário, sendo
arrecadados entre os ingressantes 60 kits de artigos de
higiene bucal (escova de dentes, pasta e fio dental)
posteriormente doados a APROMIN, em 25 de agosto

Janta formandos 2009
No dia 06 de janeiro, a equipe da Coordenação de
Curso participou de um jantar promovido pelos(as)
psicólogos(as) da segunda turma de Psicologia da Faccat,
na residência de Laura Fontoura. Na oportunidade, os
recém-formados confraternizaram junto dos professores
Laíssa Prati, Silvia Pinheiro, Giovanni Pergher, do
coordenador Jefferson Krug e da assistente da Coordenação
Alessandra Jacoby. O encontro foi um momento de
integração e de troca de relatos sobre os projetos futuros e
as etapas da inserção profissional dos formandos 2009.
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Intervalo PSI
O Núcleo de Integração dos Acadêmicos de Psicologia –
NIAP – realizou uma edição temática, alusiva ao Dia dos
Namorados, na quinta-feira dia 10 de junho. Além de atração
musical, o Núcleo mobilizou a comunidade acadêmica
comercializando doces, maçã do amor e distribuindo recadinhos
através do Correio do Amor.

Conexão Faccat
Entre os dias 20 e 21 de outubro, o Conexão Faccat
movimentou o Campus com a já tradicional visitação dos alunos de
ensino médio da região. Os estudantes participaram de visitações
aos laboratórios de Psicologia e tiveram a oportunidade de realizar
uma atividade de orientação profissional no estande do Curso, o
que oportunizou maior familiarização dos jovens com seus
interesses profissionais, bem como ampliou seu conhecimento
sobre as profissões do mercado de trabalho e cursos oferecidos na
Faccat.
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Campanha do agasalho
Com a proposta “Vamos vencer o frio com calor humano!”,
os integrantes do NIAP convidaram a comunidade acadêmica a
contribuir para a Campanha do Agasalho conduzida pelo Grupo
durante o primeiro semestre letivo. Foram arrecadadas inúmeras
peças, que após realização de enquete no site do Curso, selecionou
a Escola Estadual de 1º Grau Núcleo Habitacional Pró-Morar, de
Igrejinha, para recebimento das doações.

IAE – Psi 1ª Edição
A primeira edição do IAE Psi – Interação de Acadêmicos
Egressos da Psicologia, movimentou o campus no dia 4 de
novembro. Sob o formato de um talk show, o “Programa do
Gio”, conduzido magistralmente pelo prof. Giovanni Pergher,
entrevistou os egressos de 2008 Pedro Ângelo Ferreira, que atua
em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e Daniela
Cristiane De Negri que direcionou sua atuação profissional na
Clínica e junto a um serviço da área de dependência química.
Dos graduados de 2009, o evento contou com a presença de Jean
Von Hohendorff, primeiro colocado no Mestrado da UFRGS,
que narrou sua atuação
no segmento acadêmico e Gislaine Jardim Nunes que trouxe um
pouco de sua experiência a frente da área de Psicologia
Organizacional desenvolvida junto a Cooperativa de Crédito
SICREDI. O evento contou também com a participação da
Banda Capuccino Rock, do acadêmico Lucas Disconzi, fazendo
referência ao 'sexteto do programa do Jô' e também com a
desenvoltura do colega Alexandre Port como o assistente de
palco Alex. O NIAP e a Coordenação do Curso de Psicologia
agradecem ao empenho e atuação de todos os envolvidos, bem
como do público presente.
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DITORIAL

Encerramos mais um ano de atividades em Psicologia na região do Vale do
Paranhana, encerramos mais um ano de crescimento e solidificação de nossos serviços. O
Centro de Serviços em Psicologia completou no dia 27 de novembro de 2010 seu terceiro
ano de funcionamento, são três anos de contínua qualificação. Inicialmente nossas portas
foram abertas, essencialmente, para as atividades em Psicologia Clínica, uma considerável
lista de espera já aguardava meses antes da sua inauguração. Aos poucos, fomos
expandindo nossos serviços à comunidade, passamos a realizar intervenções em Psicologia
Comunitária nos bairros e regiões mais vulneráveis. Postos de saúde, escolas municipais e
estaduais, instituições de abrigamento, associações de moradores, passaram, também, a ser
locais onde a Psicologia se fez presente. Tanto a comunidade se desloca até o Cesep como a
equipe do Cesep se desloca e até a comunidade; assim, possibilitamos novas inserções da
população aos serviços em Psicologia, e auxiliamos na formação de profissionais
contextualizados e envolvidos nas suas comunidades. O ano de 2010 foi um ano de novas
ampliações, tivemos início da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Evidenciamos o
quanto ainda há a ser desenvolvido nesta área tão importante. Projetos orientados para a
qualidade de vida no trabalho fazem-se primordiais na região e o Cesep orienta-se para
implementações interventivas neste sentido. O incentivo à participação em atividades
científicas, como Congressos, Cursos e Jornadas, foi constante ao longo do ano. Tivemos a
I Jornada Interna do Cesep, na qual profissionais especialistas palestraram sobre a temática
Abuso Sexual, foi uma oportunidade intensamente válida para a qualificação de toda a
equipe do Centro. Ademais, novas parcerias foram estabelecidas, alunas do Curso de
Especialização em Psicopedagogia da Faccat realizaram suas atividades práticas no
Serviço-Escola, contribuíram significativamente para com a população. Atividades do
Grupo de Pesquisa Interha – Interação Humana Animal passaram a ser realizadas nas
instalações do aspecto que colaborou para uma aproximação ainda maior da comunidade. O
início do Grupo de Pesquisa Famílias e Contextos, também, possibilitou a solidificação das
atividades científicas. Fica a certeza de que a formação em Psicologia requer o contínuo
investimento em qualificação teórico-prática subsidiada cientificamente e validada
contextualmente. Por fim, desejamos que o novo ano seja mais um ano de crescimento,
realizações e paz!
Abraço,
Mariana Boeckel
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Consultoria e Serviços Organizacionais – CSO
Durante o ano de 2010, o CESEP, representado através da supervisora Laíssa Prati, ampliou
suas atividades em Psicologia. Os serviços orientados à Psicologia do Trabalho (institucional e
organizacional) tiveram seu início. Para tal, foram realizadas ações em dois momentos:
Atividade do Estágio Básico I: os alunos entrevistaram sete gestores de pequenas e micro empresas
de Taquara (com diferentes focos de atuação) a fim de verificar o interesse das mesmas pela
atividade do CESEP e especificar a forma de atuação deste novo serviço. Durante as entrevistas
investigou-se o que os gestores esperam de uma consultoria, se já buscaram uma consultoria e em
quais situações buscariam ajuda de um profissional externo a empresa. Como resultado principal
identificou-se que as empresas já buscaram consultoria para administração; cargos e salários;
contabilidade; marketing; PGQP; e treinamento de equipe. Além disso, afirmam que uma
consultoria pode ser acionada para acessar novas idéias e tendências, desenvolver as áreas
comercial e financeira, crescimento da empresa, fidelização dos funcionários e para investigar
dificuldades da empresa. Durante as entrevistas, foram identificadas diferenças entre consultorias
de Administração e Psicologia. As de Administração oferecem técnicas para a empresa crescer e
focam nas operações internas da empresa. Já as de Psicologia ajudam a melhorar o clima de
trabalho, auxiliam na relação entre os funcionários, englobam uma diversidade de focos de atuação,
focam na capacitação de equipe, identificam mais facilmente as potencialidades da equipe,
motivam a equipe, referem-se a ações/intervenções com o RH e têm uma visão mais ampla de
todas as áreas da empresa. A partir desta pesquisa, elaborou-se uma proposta de consultoria,
focando a esse mesmo público, que iniciará as atividades com diagnósticos institucionais de
empresas. Este envolve contatos com toda a equipe da empresa em diversas situações (formais e
informais).
Os resultados dessa etapa de diagnóstico também foram apresentados na Jornada de
Psicologia, recebendo a premiação de melhor trabalho.
A partir do diagnóstico inicial, a equipe escolheu duas empresas (uma na área de
indústria e outra na área de serviços) para realizar um diagnóstico institucional (atividade do
Estágio Básico II). Este diagnóstico se propôs a compreender a totalidade do funcionamento da
empresa, investigando itens como: Histórico empresarial, Missão/ Visão, Relações e organização
internas, Recursos Humanos disponíveis, Inserção na comunidade, Diferencial no mercado. A
realização dos diagnósticos institucionais envolveu contatos com toda a equipe da empresa em
diversas situações (formais e informais). A equipe do CESEP esteve semanalmente por duas horas
na empresa, por dois meses. Ao final deste período, foi apresentado um relatório do diagnóstico
institucional para o gestor, no qual os nomes dos funcionários foram preservados. O objetivo do
relatório foi o de apontar pontos fortes do funcionamento empresarial e aspectos a serem
melhorados.
A partir disso, evidencia-se a importância da implementação dos serviços orientados à
Psicologia do Trabalho na região de Taquara e do Vale do Paranhana. Sem dúvida, essas atividades
são de grande valia para o crescimento e solidificação dos conhecimentos dos alunos, assim como,
para o desenvolvimento regional.
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4ª Jornada Científica de Psicologia
ENSINO

Entre os dias 23 e 27 de agosto foi realizada a 4ª Jornada Científica de Psicologia, na qual os
estagiários do Cesep tiveram a oportunidade de apresentar pôsteres e temas livres. A estagiária
Camila Oliveira apresentou o trabalho “Avaliando as dificuldades na infância: relato de um
psicodiagnóstico" e "A formação da identidade conjugal de um jovem casal". Camila Oliveira e
Jaqueline de Jesus apresentaram como tema livre - "Programa (A)Feto". Karla Rafaela Haack, Isabel
Martini Zonta e Josinéia Vasconcellos apresentaram o tema livre - “Relato de experiência do
Programa Identidade: intervenção comunitária com adolescentes”. Além disso, todas as estagiárias
do Estágio Profissional, juntamente com a coordenadora do Cesep, ministraram a palestra
“Apresentação de casos clínicos do Centro de Serviços de Psicologia – CESEP”, oportunidade
importante de divulgação científica sobre as atividades desenvolvidas no Serviço-Escola.
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Atendimentos Clínicos
Ao longo dos três anos de funcinamento do Centro de Serviços, psicoterapias individual,
familiar e de grupo fizeram-se presentes. Muitos alunos de estágio profissional e de estágios básicos
realizaram suas práticas no Serviço-Escola, diversos pacientes e suas famílias foram atendidos. A
qualidade do atendimento e o compromisso ético sempre foram as prioridades em todas as
atividades desenvolvidas. Sendo assim, com o intuito de apresentar a população atendida a partir
das atividades realizadas ao longo dos três anos de funcionamento do Cesep, análises descritas
foram realizadas e são apresentadas a seguir.
Tabela 1. Distribuição da população que buscou o CESEP por sexo e faixa etária
Até 5 anos
De 6 a 10 anos

Feminino
4,3 %
12,2%

Masculino
5,0%
17,2%

Total
9,3%
29,4%

De 11 a 15 anos

10,5%

11,7%

22,2%

De 16 a 20 anos

5,0%

1,8%

6,8%

De 21 a 25 anos

0,6%

0,0

0,6%

De 26 a 30 anos

3,7%

0,6%

4,3%

De 31 a 35 anos

5,5%

1,8%

7,3%

de 36 a 40 anos

1,8%

0,6%

2,4%

De 41 a 45 anos

5,5%

1,2%

6,7%

De 46 a 50 anos

1,2%

0,0

1,2%

De 51 a 60 anos

1,8%

0,0

1,8%

61 anos em diante

8,0%

0,0

8,0%

Total

60,1

39,9%

100 %

No que diz respeito à faixa etária e sexo, observamos na Tabela 1 que as crianças e
adolescentes são o público com maior procura por atendimento no Cesep, dos quais os meninos são
mais prevalentes. Com relação à população adulta e idosa, as mulheres são a maioria. Esses
achados vão ao encontro de outros levantamentos sobre população atendida em Serviços-Escola, ou
seja, é comum as crianças e adolescentes serem os mais atendidos, representados, em especial, pelo
público masculino, seguido da população adulta feminina.
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Tabela 2. Distribuição da população atendida por modalidade de atendimento.
Modalidade de Atendimento
Psicoterapia individual
Psicoterapia familiar
Psicodiagnóstico
Avaliação psicopedagógica
Grupoterapia
Intervenção em grupo realizada
na comunidade
Total

nº de pessoas
103
74
9
4
28
203

%
24,46
17,58
2,14
0,95
6,65
48,22

421

100%

A Tabela 2 apresenta a distribuição da população atendida quanto às modalidades de
atendimento. Verificamos que as intervenções na comunidade, assim como a psicoterapia
individual foram, até o presente momento, as atividades que atenderam ao maior número de
pessoas. É importante ressaltar que as atividades na comunidade contemplam número relevante de
pessoas por terem sido realizadas em espaços amplos como escolas, instituições comunitárias, entre
outros. A psicoterapia individual, por sua vez, também, atende a um número importante de
pessoas. No entanto, acredita-se que esse número possa ser ainda maior, pois os atendimentos
individuais são proporcionais aos números de estagíarios do Cesep, assim como à quantidade de
salas equipadas para psicoterapia individual. Outrosim, constata-se que 421 pessoas já tiveram a
oportunidade de serem assistidos pelos serviços em Psicologia proporcionados pelo Cesep.
Tabela 3. Renda familiar da população atendida.
Renda Familiar
Até 1 salário mínimo (R$ 510,00)
Até 2 salários mínimos (R$ 1.020,00)
Até 3 salários mínimos (R$ 1.530,00)
Total

%
42,7
41,0
16,3
100%

Tento em vista os objetivos do Cesep contemplarem o atendimento à população
economicamente desfavorecida da Região do Vale do Paranhana, observamos na Tabela 3 que a
grande maioria do público atendido encontra-se na faixa entre 1 e 2 salários mínimos. A equipe do
Cesep acredita ser primordial oportunizar à população vunerável sócio e economicamente
atendimentos de qualidade em Psicologia, objetivo este realizado ao longo dos três anos de
funcionamento.
A seguir, as atividades realizadas na comunidade ao longo do ano de 2010 são apresentadas.
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Grupo Identidade

Coordenação
Isabel Martini, Josineia Vasconcellos e Karla Rafaela Haack
Público-alvo
Adolescentes em situação de vulnerabilidade social estudantes da escola Alípio, localizada no
bairro Santa Maria.
Objetivo Geral
Criar espaços de trocas, oportunizar juntamente com os adolescentes a prevenção e a promoção de
saúde, consequentemente, a diminuição de comportamentos de risco.
Objetivos Específicos
Construção de hábitos de prevenção a DSTs e uso de drogas.
Respeito a regras de convivência e valorização de conquistas pessoais.
Assuntos abordados
Sexualidade em relação ao corpo; inseguranças e dúvidas; prevenção a doenças sexualmente
transmissíveis; relacionamentos; Diferenças e esteriótipos; Violência e bulling; Confiança no grupo;
Respeito a regras; O que é ser adolescente?
Os principais resultados desta intervenção foram apresentados na Jornada da Psicologia da
FACCAT.
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Grupo Afeto

Coordenação
Camila Oliveira, Jaqueline de Jesus e Michele Haack
Encontros sobre gravidez e primeiro ano do bebê realizado todas as terças-feiras às 8h30min no
posto de saúde do Bairro Santa Maria – Taquara – RS
Público-alvo
Gestantes e mães com filhos até 12 meses que freqüentam o posto de saúde.
Objetivo Geral
Construir comportamentos saudáveis em relação a gravidez e cuidados com o bebê.
Objetivos Específicos
Trocar experiências referentes a gravidez e primeiro ano do bebê entre gestantes que já tiveram
filhos e gestantes em primeira gestação.
Resgatar conhecimentos populares a respeito da gravidez e primeiro ano do bebê a fim de
desmistificar crenças regionais, objetivando a interrupção de comportamentos de risco para o bebê
e a mãe.
Estimular a relação afetiva saudável entre a mãe e o bebê.

EXTENSÃO
Assuntos abordados
História de vida e da gravidez; Bebê ideal X bebê real; Técnicas de banho do bebê; Amamentação e
cuidados com o seio; Hora do parto (providências e rede de apoio); Cuidados com a alimentação e
cuidados com a gestante - desejos; Massagem Shantala; Cuidados com a alimentação do bebê;
Momento em que se sentiram mãe – objetos e sensações; Lista do que levar para a maternidade;
Crenças sobre a gestação; Visita ao hospital.
Os principais resultados desta intervenção foram apresentados na Jornada da Psicologia da
FACCAT.
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EXTENSÃO

Prevenção Primária em Educação Infantil
Coordenação
Camila Oliveira, Laís Duarte
Atividades em sala de aula com alunos de Educação Infantil realizado todas as terças-feiras às 14
horas na Escola Calisto Eulálio Letti – Taquara – RS
Público-Alvo:
Alunos da turma de Nivel 3 da escola.
Objetivo geral
Agir preventivamente, construindo habilidades de cuidado consigo próprio.
Objetivos Específicos
Favorecer as trocas entre as crianças, facilitando na socialização.
Investigar fatores de risco e proteção para o desenvolvimento saudável do grupo.
Assuntos abordados
Família, cuidados com animais de estimação, atividades em grupos, cuidados consigo, vivendo em
equipe, dizer não e sim, cuidando de outro, importância do brincar.
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EXTENSÃO

Prevenção primária em primeiro ano do
ensino fundamental
Coordenação
Isabel Martini, Karla Rafaela Haack, Josinéia Vasconcellos
Atividades em sala de aula com alunos de primeiro ano do ensino fundamental realizadas todas as
quartas-feiras às 16 horas na Escola Doutor Alípio Sperb– Taquara – RS
Público-Alvo:
Alunos da turma de primeiro ano da escola.
Objetivo geral
Agir preventivamente, construindo habilidades de cuidado consigo próprio.
Objetivos Específicos
Favorecer as trocas entre as crianças, facilitando na socialização.
Investigar fatores de risco e proteção para o desenvolvimento saudável do grupo.
Auxiliar o grupo no momento de reorganização em função do acidente com a escola (A turma foi
atingida na queda de um telhado em cima da escola e não era possível não falar sobre isso).
Assuntos abordados
Família, atividades em grupos, cuidados consigo, vivendo em equipe, cuidando de outro,
importância do brincar, amizades.
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EXTENSÃO

Socialização em Abrigo
Coordenação
Jaqueline de Jesus e Michele Haack
Atividades na casa de abrigamento com os moradores realizado todas as quintas-feiras às 9 horas
no abrigo.
Público-Alvo:
Moradores do abrigo.
Objetivo geral
Favorecer a socialização dos moradores do abrigo.
Objetivos Específicos
Resgatar memórias e sentimentos que auxiliem na recuperação da doença.
Investigar fatores de risco e proteção do grupo durante esse período de vida.
Assuntos abordados
Através de atividades lúdicas buscou-se facilitar a interação dos abrigados. Foram utilizados
recursos como: fantoches, música, argila e bola de meia para auxiliar na construção de atividades
que os moradores pudessem saber como ocupar o tempo livre.
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EXTENSÃO

Palestra na comunidade: III SemanECA de
Taquara

Camila Lahm, Psicóloga
CRP07/18255
Assistente da Coordenação de Psicologia – FACCAT

No dia 15 de julho, a psicóloga Camila Lahm - Assistente da Coordenação de Psicologia e
ex-estagiária do Cesep – proferiu a palestra sobre a temática a Alienação Parental, a qual foi
realizada no auditório da Promotoria de Justiça de Taquara. Na oportunidade, a ex-estagiária do
Cesep explanou sobre as repercussões emocionais e psíquicas do fenômeno da Alienação, bem
como sobre as possibilidades interventivas empregada nos casos. A atividade integrou o evento III
Semaneca de Taquara: 20 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente - avanços e desafios,
promovida pelo Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(COMDICA).
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EXTENSÃO

Palestra Escola Municipal 17 de Abril
No mês do dia dos pais, mais especificamente no dia 12 de agosto de 2010, a pedido da
escola municipal 17 de Abril, as estagiárias Camila Oliveira e Jaqueline de Jesus ministraram
palestra sobre a relação entre pais e filhos. Na ocasião, foram discutidos aspectos referentes à
educação dos filhos, tendo como foco a questão do afeto e do limite. O encontro contou com a
participação de um grande número de pais e também de professores. Além dos pontos já
previstos, discutiu-se a questão da lei que proíbe que os pais façam uso da violência na educação de
seus filhos.

EXTENSÃO
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PESQUISA

XVII Congresso Brasileiro de Medicina
Psicossomática
Em Gramado, entre os dias 29 de abril e 2 de maio, realizou-se o XVII Congresso Brasileiro
de Medicina Psicossomática. Estagiárias Jaqueline de Jesus e Michele Haack participaram do
congresso. Michele participou e apresentou o trabalho intitulado “Caracterização dos Praticantes de
Equoterapia do Centro Gaúcho de Equoterapia”.

VI Congresso Brasileiro de Cérebro,
Comportamentos e Emoções
No mês de junho, em Gramado, ocorreu o VI Congresso Brasileiro de Cérebro,
Comportamento e Emoções. Mariana Boeckel, coordenadora do Cesep, juntamente com Josinéia
Vasconcellos, estagiária de Estágio Profissional, participaram do evento e apresentaram os
trabalhos “Psicoterapia Familiar Sistêmica: Possibilidades Interventivas em Situações de Violência”
e “Estudo da Codependência nas mulheres de usuários de substâncias psicoativas ilícitas”. O
Congresso reuniu importantes autoridades da área, tornando possível atualizações e trocas de
conhecimentos, assim como, divulgação das atividades do Cesep.

Mariana Boeckel , Josinéia Vasconcelos
e trabalho apresentado

61

PESQUISA

VIII Mostra de Iniciação Científica
De 04 a 09 de outubro, houve VIII Mostra de Iniciação Científica da Faccat, na qual Karla
Rafaela Haack, Isabel Martini Zonta e Josinéia Vasconcellos apresentaram o trabalho “Programa
Identidade – Caracterização de intervenção comunitária e dos adolescentes participantes”.

Grupo de Pesquisa: Famílias & Contextos
Com o intuito de fomentar os conhecimentos científicos sobre a dinâmica familiar, em
setembro de 2010, o Grupo de Pesquisa Famílias e Contextos foi inaugurado. A profa e
coordenadora do Cesep, Mariana Boeckel, é a coordenadora do grupo. As atividades orientaram-se
inicialmente para a pesquisa: “Mapeamento e Intervenção nas Relações Conjugais no RS: Questões
de Gênero, Resolução de Conflitos e Violência”, investigação vinculada ao Programa de Núcleos de
Excelência – PRONEX - CNPq, coordenado pela Dra. Adriana Wagner (UFRGS). Vale ressaltar que
esta investigação é inédita na realidade do Rio Grande do Sul, evidenciando a sua imensa
relevância. Além disso, a participação do Curso de Psicologia da Faccat como Núcleo de Excelência
é uma oportunidade ímpar. A partir disso, o grupo foi, recentemente, contemplado com uma bolsa
de Iniciação Científica na modalidade ITI 1 - Fapergs, a qual terá seu início em 2011.
Ademais, as bolsistas voluntárias de iniciação científica estão participando da pesquisa
“Ambientes Familiares Tóxicos: Impactos da Violência Doméstica no Apego, no Reconhecimento de
Expressões Faciais de Emoção e nos Níveis de Cortisol”, investigação vinculada ao doutorado da
Profa. Mariana Boeckel. O grupo conta atualmente com nove bolsistas voluntárias. Dentre as
atividades destacam-se os seminários teóricos sobre violência intrafamiliar, em especial os impactos
da violência doméstica na mulher e em seus filhos; e as coletas de dados realizadas na região do
Vale do Paranhana e Serra Gaúcha. Através deste, verifica-se a importância de espaços de discussão
científica entre os alunos do Curso de Psicologia da Faccat.
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PESQUISA

Salões de Iniciação Científica
Estagiária do Estágio Profissional do Cesep apresentou trabalhos nos salões de Iniciação
Científica da FEEVALE e PUCRS. No dia 1º de Junho, Michele Fernanda Haack apresentou
“Caracterização dos Praticantes de Equoterapia do Centro Gaúcho de Equoterapia”. Já em 12 de
agosto, o mesmo trabalho foi apresentado na PUCRS, evidenciando a importância da produção e
divulgação científica.

Livro sobre história do Cesep
O Cesep, juntamente com a coordenação do curso de Psicologia, está em fase de elaboração
de seu primeiro livro: “Serviço-Escola: Espaço Potencial de Formação em Psicologia”. Estagiárias de
Estágio Profissional de 2010, juntamente com professores e supervisores estão elaborando diversos
capítulos sobre a história e funcionamento do Cesep ao longo de seus três anos. Os capítulos são:
Algumas considerações sobre a trajetória dos serviços-escola no Brasil, Serviço-escola e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Formação em Psicologia, Metodologia extensionista, O conhecimento
desenvolvido na Prática, Caracterização do Centro de Serviços em Psicologia Cesep/Faccat e da
população atendida, A equipe reflexiva e o espelho unidirecional como estratégia de formação, A
observação em disciplinas como estratégia de formação, Ética profissional na prática em serviçoescola, Entrevista de triagem, Avaliação psicológica em serviço-escola, Atendimento psicoterápico
de orientação cognitivo-comportamental em serviço-escola com crianças e adolescentes,
Atendimento psicoterápico de orientação cognitivo-comportamental em serviço-escola com
adultos, Atendimento psicoterápico de orientação sistêmica em serviço-escola, Intervenção Social
Comunitária através do serviço-escola, Intervenção em Psicologia do Trabalho em serviço-escola,
prática de orientação profissional em serviço-escola. Pretende-se finalizar esta produção em março
de 2011, para, então, publicá-la. A equipe do Cesep encontrou, através desta escrita, a oportunidade
de relatar de forma geral todas as iniciativas e atividades realizadas cotidianamente no Centro.
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APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO

I Jornada Interna do CESEP
Nos dias 11 e 13 de janeiro de 2010 ocorreu a I Jornada sobre Abuso Sexual e Violência
proporcionada pelo Centro de Serviços em Psicologia. Os palestrantes foram o Psicólogo Ms Renato
Caminha e a Psicóloga Ms Marli Sattler, referências nacionais na temática violência e abuso sexual.
Foram ministradas atividades teóricas e práticas, participaram estagiários e ex-estagiários,
supervisores, assim como equipe de docentes do Curso de Psicologia, totalizando,
aproximadamente, 30 participantes. No próximo ano, haverá a II Jornada Interna e a temática será
Psicoterapia Infantil.

Prof. Renato Caminha

Profa. Marli Sattler
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APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO

Jornada "Convergências e Divergências entre
as diferentes abordagens em psicoterapia"
Em 17 de junho, em Porto Alegre, ocorreu a Jornada “Convergências e Divergências entre as
diferentes abordagens em psicoterapia”. O evento foi promovido pela Clínica WP e teve como
palestrantes professores e ex-professores da Faccat. Participaram do evento as estagiárias Camila
Oliveira, Isabel Martini, Jaqueline de Jesus, Michele Haack e a bolsista Ruana Barrera Pazini da
Silva.

Curso de Aperfeiçoamento
A acadêmica Michele Haack e estagiária do Cesep está fazendo o Curso de Aperfeiçoamento na
Clínica WP, ela objetiva aprimorar seus conhecimentos na área e se especializar na linha que atua
no Cesep, a Terapia Cognitivo-Comportamental.

Extensão universitária em Avaliação
Psicopatológica utilizando Escalas ASEBA
Nos dias 9 e 10 de março, a coordenação do Cesep, juntamente com a estagiária Karla
Rafaela Haack, participaram, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da
capacitação em Escalas ASEBA, importante instrumento psicológico para mensurar aspectos
comportamentais e emocionais. Com intuito de implementação do instrumento como avaliação pré
e pós intervenção, toda a equipe do Cesep foi capacitada por Mariana Boeckel e por Karla Haack.
Atualmente, faz parte do processo de inserção nos serviços oferecidos pelo Centro, a avaliação
inicial mediante Escalas ASEBA.
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APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO

Palestra “Infância e Adolescência –
atualizações e interfaces entre Psicologia e
Direito”
No dia 13 de dezembro, realizou-se palestra sobre interfaces entre Psicologia e Direito
ministrada pela Juíza da Vara da Infância e Adolescência da Comarca de Taquara, Dra. Angela
Martini. O intuito deste encontro foi solidificar os conhecimentos da equipe do Cesep e dos alunos
do curso de Psicologia sobre os aspectos jurídicos implicados em situações de vulnerabilidade na
infância e adolescência, já que essa temática é bastante frequente entre a população atendida pelo
Cesep.

Dra. Ângela Martini
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Informações Oficiais
Publicação da Coordenação do Curso de
Psicologia
Edição 7, Janeiro de 2011 – Periodicidade Anual
Coordenadora do Cesep:
Profª Mariana G. Boeckel
Psicóloga, Mestre em Psicologia Social e da Personalidade, Doutoranda em
Psicologia
e-mail mariana_boeckel@yahoo.com.br - cesep@faccat.br
Supervisores do Cesep:
Prof. Jefferson Krug
Psicólogo, Mestre em Psicologia Clínica, Doutorando em Psicologia
e-mail jeffsilkrug@yahoo.com.br
Prof. Giovanni Pergher
Psicólogo, Mestre em Psicologia Social e da Personalidade
e-mail gkpergher@gmail.com
Profª Laíssa Prati
Psicóloga, Doutorando em Psicologia
e-mail laissa.prati@gmail.com
Profª Mariana G. Boeckel
Psicóloga, Mestre em Psicologia Social e da Personalidade, Doutoranda em
Psicologia
e-mail mariana_boeckel@yahoo.com.br
Profª Silvia Pinheiro
Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica
e-mail silviap12@yahoo.com.br
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Bolsistas do Cesep
Thamíris Carolina dos Santos
Acadêmica do Curso de Psicologia
thami_cs@hotmail.com
Ruana Barrera Pazini da Silva
Acadêmica do Curso de Psicologia
E-mail ruanabps22@hotmail.com
Estagiários de Estágio Básico I
André Gabriel Fischborn
Acadêmico do Curso de Psicologia
E-mail andrefischborn@hotmail.com
Magnus Rodrigues
Acadêmico do Curso de Psicologia
E-mail magnus.compras@myrabel.com.br
Paulo Rogério Fernandes
Acadêmico do Curso de Psicologia
E-mail vendas.pajofer@uol.com.br
Estagiárias de Estágio Básico II
André Carlos Flesch
Acadêmico do Curso de Psicologia
E-mail andrecflesch@hotmail.com
André Gabriel Fischborn
Acadêmico do Curso de Psicologia
E-mail andrefischborn@hotmail.com
Magnus Rodrigues
Acadêmico do Curso de Psicologia
E-mail magnus.compras@myrabel.com.br
Paulo Rogério Fernandes
Acadêmico do Curso de Psicologia
E-mail vendas.pajofer@uol.com.br
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Fabiana Galle Adams
Acadêmica do Curso de Psicologia
E-mail fabiana@crysalis.com.br
Laís Duarte
Acadêmica do Curso de Psicologia
E-mail laiss_du@yahoo.com
Caroline Gabriela de Souza
Acadêmica do Curso de Psicologia
E-mail radioclincarol@hotmail.com
Thainá da Rocha Silva
Acadêmica do Curso de Psicologia
E-mail thaina_rs@yahoo.com.br
Camila Gregio de Souza
Acadêmica do Curso de Psicologia
E-mail camilagregio@hotmail.com
Estagiárias de Estágio Profissional I e II
Camila Santos de Oliveira
Acadêmica formanda do curso de Psicologia
E-mail camila_oliveira@faccat.br
Isabel Martini Zonta
Acadêmica formanda do curso de Psicologia
E-mail isabelmartini@hotmail.com
Josinéia Vasconcellos
Acadêmica formanda do curso de Psicologia
E-mail josineia.vasconcellos@gmail.com
Karla Rafaela Haack
Acadêmica formanda do curso de Psicologia
E-mail kaah03@gmail.com
Michele Haack
Acadêmica formanda do curso de Psicologia
E-mail michehaack@hotmail.com
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E

DITORIAL

Relatório Anual – Edição 7, Janeiro de 2011.
2010 foi o ano para concretizar os planos idealizados pela gestão do
NIAP (2009-11) no ano anterior! O núcleo trabalhou com o intuito de
atender às sugestões dos colegas, promovendo atividades científicas e de
integração. Em 2010 mantivemos as ideias bem sucedidas desempenhadas
anteriormente, como Concurso de Camisetas, Trote Solidário, entre outros,
e inovamos com eventos como o Intervalo Psi Temático de Dia dos
Namorados e a Festa Universitária em comemoração ao Dia do Psicólogo.
Tais realizações só foram possíveis através do empenho da equipe do NIAP
e a colaboração imprescindível da Coordenação do Curso de Psicologia,
Direção da FACCAT e o apoio dos colegas de curso!
Roberta Salvador Silva
Presidente do NIAP
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Organização de transporte para evento
científico
“XXV Congresso Brasileiro de Psicossomática”
Entre os dias 29 de abril e 2 de maio que um expressivo
contingente de representantes da Instituição, num total de 56
participantes prestigiaram este evento, o NIAP se incumbiu de
viabilizar e coordenar o transporte, da FACCAT à Gramado.
A participação do Curso de Psicologia da Faccat no XVII Congresso
Brasileiro de Psicossomática, em Gramado, não se restringiu a
assistir os eventos, mas também com a proposta de divulgar os
estudos desenvolvidos na Graduação em Psicologia, foram
apresentadas produções vinculadas ao Curso e ao CESEP (Centro
de Serviços em Psicologia), através de pôsteres e temas livres.

“Jornada Convergências e Divergências entre as diferentes
abordagens em psicoterapia”
No dia 17 de Junho um grupo de alunos e egressos do
Curso de Psicologia lotou um micro ônibus, organizado pelo NIAP,
para assistir à Jornada “Convergências e Divergências entre as
diferentes abordagens em psicoterapia” em Porto Alegre. O evento
também foi promovido com o intuito de arrecadar fundos para
auxiliar o nosso Prof. Wilson Melo que, juntamente com sua
família, sofreu um acidente de carro nos EUA, enquanto fazia parte
do seu Doutorado no país. Em contato com o NIAP, via e-mail, o
Prof. Wilson agradeceu o apoio que vem recebendo de todos na
FACCAT!
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4ª Jornada Científica de Psicologia
Entre os dias 23 a 27 de agosto, ocorreu a 4ª Jornada
Científica de Psicologia, que esse ano teve como tema “Identidade
adolescente: vulner(h)abilidades e intervenções”. A jornada foi
contemplada com a presença de Yves de La Taille, Psicólogo,
Doutor em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano (USP),
Livre Docente da USP e a presença de Adolfo Pizzinato, Psicólogo,
Doutor em Psicologia da Educação pela Universidade Autônoma
de Barcelona, Espanha. Convidados estes, que contribuíram para a
ampliação do conhecimento dos participantes da jornada, com
temas atuais sobre adolescência.
Além disso, trabalhos no formato Pôster foram
apresentados nesta Jornada, com a presença dos autores e na
ocasião, também ocorreu um coquetel de confraternização.
Salientamos que os pôsteres continuaram expostos pelo campus
durante a programação da Jornada, e nesse período os mesmos
foram avaliados. Ocorreram também, atividades como:
apresentações de trabalhos dos Grupos de Pesquisas do Curso de
Psicologia da Faccat, workshops, apresentação do filme “Aos
Treze” e apresentação de Casos Clínicos do Centro de Serviços em
Psicologia – CESEP. A Jornada encerrou em grande estilo com uma
festa alusiva ao Dia do Psicólogo – “Festa Universitária da
Psicologia – Black White”.

III Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência
e Profissão
A Coordenação do Curso de Psicologia e o NIAP,
organizaram a excursão para o III Congresso Brasileiro de
Psicologia: Ciência e Profissão, em São Paulo, entre os dias 03 a 07
de Setembro. O evento, é reconhecido como um dos maiores
Congressos do gênero a nível nacional, representou uma excelente
oportunidade de aprimoramento, aprendizado e de troca de
experiências com profissionais e estudantes. Contamos com a
parceria da agência de viagens Cantur de Taquara, que se
responsabilizou pelas reservas do hotel, transporte aéreo e terrestre.
Cerca de 21 alunos e 2 docentes participaram do evento, que contou
com apoio da Faccat, através do pagamento da inscrição dos
acadêmicos. A viagem de estudos também propiciou momentos de
visitação a pontos turísticos como o Memorial da América Latina,
Catedral da Sé, entre outros.

72

Apresentação Congresso SP
Com o intuito de divulgar o Niap, o mesmo teve a
oportunidade de se apresentar em um trabalho com a modalidade
de apresentação oral no III Congresso Brasileiro de psicologia:
Ciência e Profissão. O respectivo trabalho teve como tema:
“Protagonismo Estudantil e Formação em Psicologia: A trajetória
do Niap – Núcleo de Integração dos alunos de Psicologia da
Faccat”. Como integrantes participaram o professor Jefferson Krug
(1º autor), e os alunos (as) Ruana Barrera Pazini da Silva e Osvaldo
Amorim. Foi uma oportunidade extremamente rica de divulgar as
atividades desenvolvidas pelo núcleo, na qual corrobora com a
coordenação para a construção de um curso cada vez melhor e que
hoje é reconhecido por sua nota máxima na avaliação do MEC.

Confraternização com os calouros – 2010/I
No dia 11 de março foi realizada a
confraternização com os calouros do Curso de
Psicologia. O NIAP havia proposto o desafio de a turma
conseguir o montante de 60 kg de alimentos não
perecíveis e 60 litros de leite, a ser doado para uma
instituição escolhida pela turma, em troca de uma
“festa” promovida pelo NIAP. Na ocasião foram
recolhidas as doações trazidas pela turma, que atingiu à
meta proposta, e realizada a “festa”, com bolos e
refrigerantes oferecidos pelo núcleo. A instituição
escolhida pelos colegas foi o Lar Padilha, que atende
adolescentes em situação de abrigamento.
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Entrega das doações do Trote Solidário ao Lar
Padilha
No dia 30 de março ocorreu a entrega dos alimentos ao
diretor do Lar Padilha, Olavo Menezes. A entrega foi realizada pela
representante da turma dos calouros, Sayonara Coffi Pereira, e
pelas representantes do NIAP, a presidente Roberta Salvador Silva
e a secretária Rosiane de Andrade.

Campanha do Agasalho e Entrega das doações
à Escola Habitacional Pró-Morar
No mês de Maio o NIAP organizou uma campanha do agasalho para ajudar Instituições do
Vale do Paranhana, que tinha como lema “Vamos vencer o frio com calor humano!”. Foram
distribuídas caixas por toda a extensão do campus da FACCAT para que os interessados em
ajudar pudessem depositar roupas e acessórios de inverno. A campanha durou um mês e, durante
esse tempo, foi realizada uma votação, através do site da Psicologia, com o intuito de escolher qual
instituição receberia os donativos. As Instituições participantes da
votação foram escolhidas pelo NIAP: Escola Estadual 27 de Maio,
de Taquara; Escola Núcleo Habitacional Pró-Morar, de Igrejinha; e
Escola Municipal Ângelo Pandolfo, de Parobé. A Instituição mais
votada pelos alunos foi a Escola Núcleo Habitacional Pró-Morar, de
Igrejinha. A entrega foi realizada por uma das representantes do
NIAP, a secretária Kamêni Iung Rolim, juntamente com o
Coordenador do Curso de Psicologia, Jefferson Krug, no dia
08/06/2010. Abaixo segue o texto de divulgação da campanha:

CAMPANHA DO AGASALHO 2010
Vamos vencer o frio com calor humano!
Sabe aquele blusão que você já não aguenta mais usar?
E aquela jaqueta?
E aquela calça?
Você já fez muito sucesso com essas roupas, agora está na hora de
passá-las adiante e fazer a felicidade de outra pessoa!
Tem muita gente que precisa da nossa mão e do nosso carinho.
Vamos vencer o frio da indiferença e aquecer nosso coração.
Doe!
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Entrega das doações do Trote Solidário à
APROMIN
No dia 07 de outubro foi realizada a entrega dos kits de
higiene bucal à APROMIN. A entrega foi realizada pela
representante dos alunos, a presidente do NIAP Roberta Salvador
Silva, à Diretora Administrativa da Instituição, Cláudia de Christo.

Transporte visita AACD
Em 11 de maio de 2010, a turma da disciplina de
Psicomotricidade, acompanhada pela Professora Maria Isabel
Wendling, visitou o Centro de Reabilitação da AACD-RS em Porto
Alegre. Na oportunidade, aos acadêmicos tiveram contato com a
aplicabilidade de elementos teóricos vistos na disciplina, assim
como acompanharam o trabalho desenvolvido junto aos pacientes
que estão realizando tratamento no centro de reabilitação. Os
acadêmicos da Faccat também assistiram a um vídeo institucional,
à explanação da coordenadora do setor de Psicologia da AACD,
que salientou como ocorrem os atendimentos e como é realizado o
trabalho em equipe interdisciplinar, assim como da importância do
psicólogo no local. Os alunos foram também recebidos pela
coordenadora do Voluntariado da instituição que prestou maiores
informações sobre o trabalho voluntário e sua importância na
comunidade.
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Curso de Extensão – Abuso Sexual Infantil
No dia 16 de outubro ocorreu o curso de extensão “Abuso
Sexual Infantil – Aspectos Conceituais e Intervenção Psicológica”,
com a ministrante Dra. Luísa Habigzang, Doutora pela UFRGS e
referência nacional nessa temática. O curso foi organizado pelo
NIAP e pela Coordenação do Curso de Psicologia. Participaram do
curso alunos da Faccat, egressos do Curso e profissionais da região
que trabalham nessa área.

Reunião Colegiado
As reuniões de colegiado tem a finalidade de rever questões referentes ao semestre passado
assim como elaborar o próximo, essas reuniões ocorrem duas vezes ao ano ao final de cada
semestre. O NIAP, como um grupo de alunos que representa os demais, deve se fazer presente,
sendo assim, tem a oportunidade de tirar dúvidas e dar sugestões, contribuindo então para o
crescimento do curso e da instituição. Em maio ocorreu a primeira reunião de colegiado de 2010, na
qual a tesoureira do NIAP, Ruana Barrera Pazini da Silva representou o Núcleo.

Boas-vindas aos calouros – 2010/I
No dia 25 de fevereiro foi realizada a tradicional boasvindas aos calouros do Curso de Psicologia, na disciplina de
Psicologia Geral. Na ocasião foi realizado o trote, que nessa edição
consistiu em um “Show de Talentos” apresentados pelos novos
alunos. O NIAP propôs a divisão de pequenos grupos, os quais
teriam que preparam uma apresentação para o grande grupo.
Tivemos muitas surpresas, como uma dupla de “sombras”; uma
ginasta; uma dupla que dançou música gauchesca, entre outros. O
vencedor, um colega que contou diversas piadas, foi escolhido por
votação da turma e, como brincadeira, recebeu o Troféu Abacaxi,
além de canetas e adesivos da Psicologia. Após a brincadeira, os
integrantes do NIAP realizaram a apresentação das atividades
realizadas pelo núcleo e aspectos relacionados ao Curso de
Psicologia.
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Assembléia Geral do Alunos
Em 11.05.2010 ocorreu, nas dependências do
Auditório da FACCAT, a 3ª Assembléia Geral dos Alunos
de Psicologia, a primeira promovida por esta Gestão
(2009/2001) e que é realizada com o intuito de aproximação
às demandas do corpo discente, discussão de proposições e
melhorias e ampliação do diálogo entre todos os atores
envolvidos na construção do Curso. Participaram do
evento, além da equipe de integrantes do NIAP, mais 70
acadêmicos do Curso de Psicologia. A Assembléia iniciou
com a apresentação dos resultados da pesquisa de
Avaliação acerca da atuação do Núcleo, realizada no mês
de Abril, onde os acadêmicos puderam aferir suas
percepções acerca de diferentes aspectos da atuação do
NIAP e do Curso de Psicologia. As temáticas foram
debatidas e sugestões foram construídas no grande grupo,
sendo transmitidas à Coordenação do Curso de Psicologia
através dos aspectos contidos na Ata, redigida na ocasião e
que abarcou os principais tópicos e sugestões dos
acadêmicos presentes.

Intervalo Psi Temático - Dia dos Namorados
No dia 10 de Junho o NIAP promoveu o 1º Intervalo Psi
Temático, destinado a comemoração ao dia dos namorados. Na
ocasião o NIAP vendeu variados tipos de doces, maças do amor,
além de lembranças para presentear o (a) namorado (a) no dia 12 de
junho. As vendas começaram a ser realizadas a partir do início da
aula, as 19h:30 e permaneceram durante todo o intervalo e após,
sendo um sucesso as vendas. O evento contou ainda com a banda
Stell Canyon, de Igrejinha, que se apresentou tendo em seu
repertório músicas românticas, além do correio do amor, onde os
alunos tinham a oportunidade de mandar recadinhos para outros e
o NIAP realizava a entrega nas salas de aula.
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Informativo Semestral: 2010/II
No início de agosto distribuímos para os acadêmicos o Informativo Semestral, que abarcou
eventos ocorridos durante o 1º semestre, bem como a programação para o 2º semestre. Além de
eventos, cursos, participação dos colegas, uma das colunas de destaque do informativo foi sobre as
mamães e futuras mamães da Psicologia.

Boas-vindas aos calouros e evento de
confraternização – 2010/II
No dia 11 de agosto ocorreu a boas-vindas aos novos
colegas do Curso de Psicologia. Na ocasião o NIAP realizou a
apresentação do núcleo e informações sobre o Curso. Também
foi proposta a ideia do Trote Solidário desse semestre: 60 kits de
materiais de higiene bucal (escova de dentes, pasta e fio dental)
a ser doado para uma instituição escolhida pela turma. Já no dia
25 de agosto o NIAP foi até à turma dos calouros para recolher
os itens de doação, os quais a turma conseguiu arrecadar com
êxito! Em troca dos kits o NIAP promoveu a tradicional “festa”
de boas-vindas, com bolos e refrigerantes oferecidos pelo
núcleo. A turma escolheu a APROMIN como instituição para
receber as doações.

Festa Universitária da Psicologia
Para comemorar o Dia do Psicólogo e o
encerramento da 4ª Jornada Científica da Psicologia,
o NIAP promoveu, no dia 27/08, a festa
Universitária da Psicologia “Black White”, no Porto
Faccat. O evento contou com a participação da banda
Kósmonautas, que tocou muitos sucessos do estilo
musical rock e, após o encerramento da banda, dois
dj´s fizeram a festa até às 4 horas da madrugada. O
NIAP, ainda, arrecadou muitos brindes com
empresas para serem sorteados no dia da festa.
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I IAE PSI – Programa do Gio
Numa iniciativa construída em conjunto com alguns
colegas egressos do Curso de Psicologia nos anos de 2008 e 2009, o
NIAP promoveu, em 04.11.2010, a primeira edição do IAE Psi –
Interação de Acadêmicos e Egressos do Curso de Psicologia, com o
intuito de conhecer as especificidades de diferentes áreas de
atuação e do mercado de trabalho a partir das experiências
vivenciadas pelos egressos.
Sob um formato de Talk-Show, aos moldes do Programa do Jô,
criou-se o “Programa do Gio”, magistralmente conduzido pelo
Prof. Giovanni Pergher, que entrevistou os s egressos de 2008 Pedro
Ângelo Ferreira, que atua em CAPS, e Daniela Cristiane De Negri
que direcionou sua atuação profissional na Clínica e junto a um
serviço da área de dependência química; Jean Von Hohendorff,
primeiro colocado no Mestrado da UFRGS, que narrou sua atuação
no segmento acadêmico e Gislaine Jardim Nunes que trouxe um
pouco de sua experiência a frente da área de Psicologia
Organizacional desenvolvida junto a Cooperativa de Crédito
Sicredi.
O evento contou também com a participação da Banda Capuccino Rock, do acadêmico
Lucas Disconzi, fazendo referência ao 'sexteto do programa do Jô' e também com a desenvoltura do
colega Alexandre Port como o assistente de palco Alex.

Abaixo Assinado
No início do semestre/I de 2010 foi repassado a nós alunos, a notícia de que estaria
suspenso o uso de noteboock em salas de aula. Tendo muitas reclamações sobre a decisão,
conversamos então em reunião, e com o apoio da coordenação o Niap elaborou um abaixo assinado
em que os alunos estariam se responsabilizando pelo uso correto dos mesmos, sendo assim, não
estaria permitido o manuseio para questões pessoais, e somente seria usado para o uso respectivo
de que cada disciplina.
O abaixo assinado teve 307 assinaturas na qual foi repassado ao Coordenador do Curso, o
professor Jefferson Krug, que também repassou a informação em uma reunião de colegiado com
todos os professores, os mesmos decidiram então autorizar o uso, contudo caso não fosse
respeitado as novas regras os professores poderiam proibi-los novamente.
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Concurso Camiseta Psi
O desafio foi lançado no site do Curso de Psicologia em
12.11.2009. Com a proposição de escolher a nova camiseta do Curso
de Psicologia, realizou-se a segunda edição do Concurso Camiseta
Psi, onde acadêmicos e professores apresentaram sugestões de
modelos para a Camiseta Psi 2010. Após votação popular que
ocorreu no mês de março, através da página do Curso de
Psicologia, o modelo elaborado pelo colega André Fischborn foi o
escolhido. O NIAP parabeniza ao colega André bem a como aos
colegas Aricelli Natus Colissi e Karla Rafaela Haack, que também
enviaram suas proposições, assim como ao Professor Jefferson
Krug, que também enviou sugestão. O Concurso Camiseta Psi é
uma iniciativa do NIAP com o apoio da Coordenação do Curso de
Psicologia.
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